
 

 

Referat fra Generalforsamlingen i Business Djursland          22.4.2022 

Tid: Torsdag den 21. april 2022, kl. 17.00-19.00 
Sted: Kysthotellet, Grenaa 

Deltagere: Tilmeldte og fremmødte, heraf 32 stemmeberettigede medlemsvirksomheder 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning 
3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse 
4. Budget og kontingent fremlægges og godkendes 
5. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. vedtægterne 

5a. På valg: 
 - Søren Nymark – ønsker ikke genvalg 
 - Annemette Lyngby – genopstiller 
 - Rasmus Henriksen – genopstiller 

5b. Valg af suppleanter til bestyrelsen:   
 - Bo Nørregaard Jensen – genopstiller 
 - Daniel Dallerup - opstiller 

6. Valg af revisor 
 - På valg: Martin Nielsen - genopstiller 

7. Behandling af indkomne forslag 
8. Eventuelt 

 

Ad1) Efter formandens velkomst blev advokat Ole Husum foreslået og valgt som dirigent. 
Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidig indvarslet og beslutningsdygtig. 

Ad2) Formanden, Ole Sørensen, fremlagde årets beretning (denne er vedhæftet som bilag). 
Beretningen blev suppleret med input om bestyrelsesnetværket /-uddannelsen og 
Infrastrukturgruppens arbejde fra bestyrelsesmedlem, Annemette Lyngby, input om grøn 
omstilling og bæredygtigheds aktiviteter fra bestyrelsesmedlem og næstformand, Vibeke Tuxen og 
input fra Innovations- og Iværksætterudvalgets aktiviteter fra bestyrelsesmedlem, Sebastian 
Konrad.  

Beretningen blev godkendt. 

Ad3) Det reviderede regnskab var udsendt på forhånd. Regnskabet blev gennemgået af Ole Svit.  
Dette blev godkendt. 



 

 

Ad4) Budgettet for 2022 var udsendt på forhånd. Budgettet blev gennemgået af Ole Svit. Satserne 
på medlemskontingent vil være fastholdt ift. 2021. Både kontingentsatser og budget 2022 blev 
godkendt.  

Ad7) Da det indkomne forslag havde betydning for valg til bestyrelse, pkt. 5, valgte dirigenten at 
tage det indkomne forslag først. Forslaget var fremsat af siddende bestyrelse med følgende 
ændring til vedtægternes § 9: Alle medlemmer vælges direkte på generalforsamlingen. 
Bestyrelsen udvides med 2 medlemmer (fra 5-7 til 7-9). LO´s og DA´s udpegningsret bortfalder. 

Forslaget blev vedtaget med over 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Ingen 
stemte imod og 1 undlod at stemme. 

Ad5) Valg til bestyrelsen: Annemette Lyngby og Rasmus Henriksen genopstillede, mens 3 
kandidater ny opstillede. Det var Karen Thingstrup, Leder hos Karpenhøj Naturcenter, Jørgen 
Laursen, Senior Vice President hos TERMA Group og Allan Hougaard, Adm. direktør hos VAM 
Entreprenørfirma. Alle 5 blev valgt til bestyrelsen. 

Valg af suppleanter til bestyrelsen: Nuværende suppleant, Bo Nørregaard Jensen, ønskede at 
genopstille, og Daniel Dallerup, formand for FH Østjylland, ønskede at ny opstille. Begge blev valgt 
som suppleanter til bestyrelsen.  

 

Ad6) Martin Nielsen fra Talkompagniet blev genvalgt som revisor. 

 

Ad8) Intet 

 

Referent 

Ole Svit 

    


