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Referat 
Generalforsamling i Udvikling Assens 
 
 
Dato: Onsdag den 6. april 2022 kl. 19.00-20.00 
Sted: Vissenbjerg Storkro 
 
 
 

1. Valg af dirigent 
 
Advokat Jens Jacob Dühr fra IDEAL Advokatfirma blev valgt.  
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen blev afholdt rettidigt og var rettidigt 
indkaldt, idet invitation blev udsendt til medlemmerne pr. e-mail den 11. marts 2021.  
Der var ingen indvendinger mod dette. 
 
 
2. Bestyrelsens beretning  
 
Bestyrelsesformand Ivan Sløk aflagde mundtlig beretning med tilbageblik på 2021.  
Beretningen ligger på Udvikling Assens’ hjemmeside på 
www.udviklingassens.dk/nyheder 
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

 
 

3. Gennemgang af årsregnskab 2021 
 
Direktør Kristine Lawaetz Lyngbo fremlagde foreningens regnskab for 2021, som 
efterfølgende blev godkendt af generalforsamlingen. 
 

 
4. Orientering om budget 2022 og det kommende års handlingsplan 
 
Direktør Kristine Lawaetz Lyngbo orienterede om foreningens budget for 2022 samt om 
Udvikling Assens’ handlingsplan 2022. 
 

 
5. Fastsættelse af kontingent 

 
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for samtlige medlemskategorier forbliver uændret 
pr. 1. januar 2023. 
Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen. 
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 
Generalforsamlingen valgte til bestyrelsen:  
- Mikkel Kristoffer Wildfang, erhverv (genvalg) 
- Lars Moeslund Nielsen, erhverv (genvalg) 

 
Generalforsamlingen valgte som suppleanter: 
- Jesper Timming, erhverv (genvalg) 
- Morten Jørgensen, turisme (genvalg) 

 
 

7. Valg af revisor 
 
Generalforsamlingen genvalgte revisor Per Johansen fra Danrevi / VH Revision. 

 
 

8. Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen 
 
Generalforsamlingen vedtog den foreslåede ændring af vedtægternes § 5 stk. 2. 
De opdaterede vedtægter ligger på Udvikling Assens’ hjemmeside på 
www.udviklingassens.dk/om-os  
 
 
9. Øvrige forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 
 
Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

 
 

10. Eventuelt 
 
Ivan Sløk takkede bestyrelse og medarbejdere for indsatsen i det forløbne år. 
 

 
 
 

Assens den 7. april 2022 
 

 
 
 
Advokat Jens Jacob Dühr  Kristine Lawaetz Lyngbo                     
Dirigent   Referent 
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