Erhvervsnetværk Friskvind
Referat fra generalforsamling d. 30. januar 2020.
1. Valg af dirigent.
Boi Nielsen blev valgt og Boi konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning (vedlægges), her er dog et lille udpluk:
2019 blev et nyt år, da vi har været sammen med de øvrige sogne i klyngesamarbejdet Friskvind.
Der har været repræsentanter fra Velling, Stauning og Dejbjerg.
Af arrangementer har vi været på Rækker Mølle Bryghus og efterfølgende Pro El-Teknik i Lem.
Erhvervsnetværket var med i planlægningen til UR-NAT i anlægget.
Senere på året var vi forbi Kallesoe og hører om deres virksomhed.
Sidst virksomhedsbesøg var hos Landia hvor vi besigtigelse deres nye lokaler.
Erhvervsnetværket var også med som arrangør/sponsor af Erhvervsfestivalen i Smedenes Hus.

3. Fremlæggelse af regnskab – vedlægges.
Andre indtægter i 2019 er standeleje på erhvervsfestivalen.
Årets resultat blev på kr. 32.582,60Regnskabet blev godkendt.

4. Fremkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

5. Kontingentsatser for 2020
Forslaget fra bestyrelsen er, at det fortsætter uændret.

6. Valg til bestyrelsen
På valg var Peter Larsen, Ole Poulsen. Begge ønsker genvalg.
Peter og Ole er valgt til bestyrelsen.
Marianne ønsker ikke at fortsætter som suppleant.
Anton er valgt som ny suppleant.
Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde d. xx. yyyy kl. 19.00

7. Valg af revisor.
Der blev genvalg til Søren Lambæk. Marianne blev valgt som suppleant.

8. Evt.
Der blev spurgt ind til hvordan man ville bruge den ”bugnede” pengekasse.
Forslag:
- Man kunne bruge nogle af pengene på ansættelse af en netværkskoordinator, som kunne
stå for bl.a. medlemshvervning, planlægning af arrangementer.
- Der opfordres til stadig at afholde virksomhedsbesøg.
- Man kunne godt invitere medlemmerne til f.eks. sportsarrangement med spisning.
- Man kunne måske støtte op omkring et nyt LÆR DANSK tiltag som klyngen arbejder på.
Man kunne måske udvide dette til også at omhandle praktiske oplysninger om daglig dagen
i Danmark.
- Af virksomhedsbesøg bør man nok kigge længere væk f.eks. Esbjerg - den store off-shore
havn.
- Undersøge mulighed for et reserve bedsteforældre korps.
- Undersøge om indretning af et prøvehus, hvor man kan bosætte sig og se området an.

Efter generalforsamlingen kom Ole Poulsen med et lille statusindlæg om ny i området:
•

Der er blevet lavet en undersøgelse af ”Hvor kommer medarbejderne fra” på virksomheder i
Lem. Den viser at ud af ca. 1958 arbejdspladser er der kun ca. 209 personer som bor i 6940
Lem St.
BREAKING NEWS!
BoMidtVest, Ikast kommer og bygger ca. 20 huse på arealet vest for brugsen.

