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Agenda for generalforsamlingen

Pkt. 1 Valg af dirigent
Pkt. 2 Formandens beretning
Pkt. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019
Pkt. 4 Forelæggelse af budget for 2020 og 2021 

samt medlemskontingent for 2021
Pkt. 5 Indkomne forslag
Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter
Pkt. 7 Valg af revisor 

Pkt. 8 Eventuelt 



Pkt. 1 - Valg af dirigent



Generalforsamling 2020 
Formandens beretning for 2019

Pkt. 2



Nuværende antal 
medlemmer

233
(245 sidste år samme tid)

Pkt. 2



Arrangementer 2019

I 2019 afholdte Erhvervssammenslutningen 21 arrangementer:

• 8 netværksmøder

• 4 virksomhedsbesøg

• 3 foredrag (to afholdt hos Brøndby kommune)

• 3 informationsmøder 

• 1 generalforsamling

• 1 nytårstaffel (afholdt på Brøndby Stadion)

• 1 sommerfest

Pkt. 2



Erhvervssammenslutningen har i 2019 iværksat tiltag, der har medført, 

at vi har fået et nyt stærkt sekretariatet, der varetager al 

kommunikation. Sekretariatets opgaver er blandt andet; 

medlemskontakt, hvervning af nye medlemmer, nyhedsbreve, drift af 

hjemmeside/ SoMe, koordinering af events, planlægning af årshjul og 

meget mere. Løsningen gør, at vi optimerer vores fællesskab, da der vil 

være en klar og ensartet kommunikation fra 

Erhvervssammenslutningen. 

De stærke kommunikative kompetencer og den igangværende 

innovative udvikling er en fast del af det vores sekretariat: 

• Erhvervsambassadør – Charlotte Truelsen 

• Kommunikationsansvarlig – Michael Odsgard

Nyt fra sekretariatet

Pkt. 2



Lancering af ny hjemmeside

Pkt. 2



Mål og delmål for 2020
• Vores mål er, at skabe et endnu stærkere grundlag for 

Erhvervssammenslutningen, hvor fokus er på community 
building. (Det skal den nye hjemmeside blandt andet bidrage 
til). 

• Tiltrække nye spændende virksomheder samt fastholde 
eksisterende medlemsskaber gennem udvikling og 
synliggørelse af tilbud og fordele

• Styrke samarbejdet med kommunerne, der skal skabe 
synergieffekt for vestegnens fremtidige erhvervsliv

• Skabe endnu større synlighed både for virksomheder og 
kommuner på tværs af digitale platforme samt ved facilitering i 
netværksmøderne

• Udvikling af innovative netværksmøder.

Pkt. 2



Prisuddeling i efteråret

Medlemsmøde i efteråret 2020 på Vallensbæk 
rådhus, hvor der vil være uddeling af 
Erhvervssammenslutningens priser:

• Erhvervsprisen kr. 25.000
• Ungdomsprisen i samarbejde med Danske Bank kr. 10.000
• Ny iværksætterpris i samarbejde med Rotary kr. 5.000

Pkt 2

Pkt. 2



Afslutningsvis

Tusind tak til bestyrelsen!
- Tak for denne gang

Pkt. 2



Regnskaber og budget
Pkt. 3



Årsrapport Erhvervssammenslutningen 2019
Resultatopgørelse for perioden 1. januar – 31. december



Specifikation



Årsrapport Erhvervssammenslutningen 2019
Balance 31. december



Årsrapport Erhvervsprisen 2019
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december



Årsrapport Erhvervsprisen 2019
Balance 31. december



Pkt. 4 - Budgetoversigt
2020 & 2021



Pkt. 4 - Forslag til kontingent 2021

• 2000 kr. eksklusiv moms for et medlemskab i 
Erhvervssammenslutningen:

• Indmeldelse 1. kvartal: kontingent 2.000 kr.
• Indmeldelse 2. kvartal: kontingent 1.500 kr.
• Indmeldelse 3. kvartal: kontingent 1.000 kr.
• Indmeldelse 4. kvartal: kontingent 500 kr.



Pkt. 5 - Indkomne forslag 
• Palle Ranum - forslag om idrætspris

– Idéen er at støtte det lokale idrætsliv, hvor der uddeles en årlig idrætspris på 
25.000 kr. til en idrætsklub i en af vores fire kommuner. Prisen uddeles til en 
klub/forening, der har gjort en ekstra ordinær indsats for ungdommen i klubben.

• Anders T. Johansen – forslag om ”ung iværksætter på Vækst -egnen under 
23 år”
– Idéen er, at der bliver oprettet et slags legat, der skal give de unge iværksættere 

mulighed for at få en god start for deres iværksætter tilværelse. Legatet kunne fx 
indeholde: juridisk vejledning og revisorbistand det første år. Ydelserne skal gerne 
komme for vores egne medlemmer, der derimod modtager honorar fra 
Erhvervssammenslutningen. Derudover kunne der være en mentorordning fra 
faggrupper, der matcher iværksætterens faglighed. En samlet pris kunne fx være 
30.000 kr. samt et gratis medlemsskab til Erhvervssammenslutningen det første år. 
Det vil kræve, at iværksætteren indfrier en række krav for at kunne søge denne 
pulje. 



Pkt. 6 - Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

• Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 
– Mette Hviid Togsverd (modtager genvalg)
– Henrik Bartels (modtager genvalg)
– Bo Kristiansen (modtager genvalg)
– Christian Ebbesen (modtager ikke genvalg)
– Jens Sørensen (modtager ikke genvalg)

• Nye kandidater som har meldt sig inden generalforsamlingen: 
– Janne Andersen Thomsen (Labance)
– Palle Ranum (Malermester)
– Anders T. Johansen (ATJ-energi)
– Kaare Dehn (indehaver af KD-Consulting)



Pkt. 7 – valg af revisor

Erhvervssammenslutningens 
nuværende statsautoriseret 
revisor - Hans Munkebo
modtager genvalg. 



Pkt. 8 - Eventuelt



- Tak for i dag! 
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