År 2014, mandag den 31. marts afholdtes generalforsamling hos rum & rooms i Samsø Erhvervsforum. 18 var mødt.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning om virksomheden siden seneste ordinære generalforsamling
4. Forelæggelse af årsregnskabet for det seneste forløbne regnskabsår til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Forelæggelse af budget for tiden frem til udløbet af de kommende år til godkendelse
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af medlemmer til bestyrelse samt suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Ad. 1:
I forventning om at der ikke blev brug for stemmetællere, blev der ikke valgt nogen.
Ad. 2:
Som dirigent valgtes Jens Larsen. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt.
Ad. 3:
Formanden, Hans Chr. Hesseldal aflagde som formand beretning for det forløbne år, herundre hvilke bestyrelser m.m., hvor Samsø Erhvervsforum er repræsenteret. I Beskæftigelsesrådet er Lone Krag blevet afløst af Knud Møller Jensen. Ole Hemmingsen nævnte under
dette punkt 3 vigtige ting, hvor erhvervsforum spiller/kan spille en rolle: Samsø Havvind,
etablering af biogasanlæg på Samsø, nu når vi får en færge der kan bruge gassen og endelig det nye hotelprojekt ved Energiakademiet.
Ad. 4:
Foreningens kasserer, Peter Lund, fremlagde regnskabet, udarbejdet af Realvision A/S.
Regnskabet udviser et underskud på ca. kr. 46.000,00. Forsamlingen godkendte regnskabet.
Ad. 5:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent: kr. 100,00 for enkeltpersoner, kr. 500 for virksomheder og kr. 1.000 for foreninger og sammenslutninger. Forslaget blev godkendt.
Ad. 6:
Peter Lund, fremlagde og gennemgik budgettet for 2013. Budgettet viser et forventet overskud på kr. 2.900,00. Budgettet blev godkendt.
Ad. 7:
Blev udskudt til efter valgene. Forretningsudvalget foreslog at Foreningen Samsø Bredbånd
blev fast medlem. Samsø Bredbånd vil gerne være fast medlem, og forsamlingen bakkede
op om forslaget.
Ad. 8:
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Hans Chr. Hesseldal, Rune Balle, Brian Kjær
og Lone Krag. De blev alle genvalgt. Suppleanterne, Bo Bakkær Sørensen (første suppleant)
og Einar Mortensen (anden suppleant) er først på valg næste år.
Ad. 9:

Valg af revisor. Realvision A/S, Torsten Sørensen Kruse, blev genvalgt som foreningens
revisor.
Ad. 10:
På foranledning af Thorsten Arnold blev det drøftet om Samsø Bredbånd skulle bruge nogle
af sine penge på andre ting end bredbåndsforeningen. Konklusionen blev at foreningens
formue alene burde bruges på opgradering af hastigheden og til yderligere sikring mod nedbrud.
Struktur:
Der var forud for generalforsamlingen lagt op til, at der skulle fremlægges et strukturforslag.
Det havde dog ikke været muligt for det nedsatte udvalg at nå frem til et sådant. Punktet afstedkom en meget lang, men også konstruktiv debat hvor der fremkom såvel kritik som ros til
den nuværende kommunale organisering af området. Energiakademiet havde tidligere fremsat et forslag, hvorefter vi forskellige erhvervsforeninger puljede vore midler så der kan blive
til noget sekretariatsbistand, ja måske endda til en egentlig erhvervschef der skulle referere
til erhvervslivet og ikke til kommunen. Marcel Meijer lovede, at hvis han blev præsenteret for
konkrete projekter så skulle han nok bære dem igennem det kommunale system.
Da det ikke lykkedes at nå frem til nogen egentlig konklusion tilkendegav Hans Chr. Hesseldal, at han gerne ville fremkomme med et forslag til en fremtidig struktur.
Bestyrelsen konstituerer sig senere.
Således passeret
Som dirigent:
Jens Larsen

