Referat af Hundested Erhvervs generalforsamling afholdt den 23/11 2017.
1. Valg af dirigent
Lone Munk Jensen blev valgt til dirigent og konstaterede, at formalia var overholdt, og at
generalforsamlingen var rettidigt og korrekt indkaldt. Hun konstaterede også, at i alt 35
stemmeberettigede medlemmer var til stede.
2. Formandens beretning v/formand Christian Warrer:
Overskriften på året kunne være “Ting ta’r tid” - måske lige med undtagelse af formandens
beretning. Jeg skal forsøge at gøre det hurtigt, da der er mange ting vi skal nå i aften.
Det har været et godt år for foreningen. Vi har fået mange nye medlemmer, så vi lige nu er
86 virksomheder, og vi har fortsat strategien med at konsolidere økonomien, så vi nu står
stærkt rustet til at sætte nye spændende aktiviteter i gang.
Ny struktur
På sidste generalforsamling forelagde vi ideen om at ændre strukturen i foreningen for
derigennem at skabe et større forum, hvor man i krydsfeltet mellem erhverv, foreninger og
borgere kan skabe en spændende og levende by. Der har været mange drøftelser i
bestyrelsen, og vi har kigget på andre byer og deres erfaringer og har også holdt møder
med C4 for at høre deres erfaringer med Hillerød Byforum. Vi har lavet en
spørgeundersøgelse blandt en række af byens virksomheder, og vi afholdt et større
offentligt møde på Hundested Kro i juni med et rigtigt stor fremmøde af lige dele
medlemmer og ikke-medlemmer. Konklusionen på dén aften var, at vi var på rette vej, og
der var stor opbakning. Her kan jeg lige tilføje, at vi fik 5 nye medlemmer den dag. Vi har i
6 uger haft en ansat i praktik og har helt klart boostet processen, så vi senere her på
generalforsamlingen kan præsentere de nye tanker og et forslag til vedtægtsændringer.
Netværk
Vi har afholdt en række morgenmøder og enkelte fyraftensmøder; alle hos forskellige
medlemmer. Det har været spændende at komme indenfor steder, man normalt ikke
besøger, og der har altid været et godt fremmøde. Ofte har man skullet ud og skaffe flere
stole, fordi der kom flere end forventet, så stor succes her. For som de siger hos
vodbinderen: “Networking, det dur!”
Beddingen
Kunsthåndværkermarkedet beddingen var igen en stor succes der tiltrak nogle af de
bedste kunsthåndværkere fra hele landet og sågar udlandet, det er nu så velanset at der
er venteliste , på trods af en streng censurering, for at komme med. Også kunderne
kommer langt fra - og det er jo humlen i det hele. At tiltrække købestærke kunder fra
København og Sjælland og give dem en oplevelse der gør at de kommer igen og igen året
rundt det er vejen til succes for Hundested som handelsby. At arrangere et så stort marked
kan ikke lade sig gøre uden mange engagerede frivillige – så stor tak til dem….
By Night
Hundested by Night er tæt på at være en institution, det er Nørregades festaften – en dag
som de handlende ser frem til, også omsætningsmæssigt, men også et arrangement der
indeholder stort potentiale for at udvikle sig endnu mere og blive endnu sjovere.

Watermusic
Som noget nyt var der fri entre til koncerterne takket være sponsorater fra en lang række
lokale sponsorer. Det var både de helt store og de helt små virksomheder samt
enkeltpersoner, der havde sørget for, at livemusikken kunne flyde i stride strømme. Som
Mette Ingversen fra Halsnæs Bryghus har sagt:
“Det er skønt at opleve, at det lokale erhvervsliv kan se fordelen i at støtte, så vi kan skabe
en masse liv og gøre området endnu mere attraktivt for både sommergæster og os selv,
der bor og arbejder her. Det beviser bare, at man kan så meget mere med et stærkt
fællesskab i ryggen.”
Den første koncert var med Blast, og den anden med Laurent & The Cuban Connection.
Begge aftener var timingen fantastisk, og Hundested viste sig fra sin bedste side, da
skyerne forduftede og vinden lagde sig.
Hundested Motor Træf
Hundested Motor træf er ikke direkte et Hundested Erhverv-arrangement, men vi har
blandt andet støttet med midler til markedsføring. Når jeg tager det med, er det fordi,
træffet er et flot eksempel på noget, som starter med en enkelt mand med en idé, og når
det så bliver bakket op af de rigtige virksomheder og netværk, kan ideen udvikle sig til en
kæmpe succes, og den bliver endnu større næste år. Det er også et godt eksempel på,
hvad der gerne skal blive meget nemmere med den nye struktur: at vi hurtigt kan skabe
det rette netværk og dermed mange flere aktiviteter.
Hundesteds forskønnelse
Ting ta’r tid – nu kommer det - Nørregades forskønnelse, som er et partnerskab mellem
Hundested Erhverv og Halsnæs Kommune.
Her er, hvad der er sket:
• Mange mange lange møder med kommune og konsulentfirmaer
• Lyskunst på Gubbentorvet
• Spant på hjørnet af Amtsvejen og Nørregade
• Der er renoveret en grøn ø
• Der er etableret en grøn ø
På vej er:
• Ny belysning i gaden
• Nye bænke udført i azobetræ
• Skilt ved sælen på Gubben Torvet
• Renovering af de såkaldte stelere (pillerne i bybilledet med refleksbånd)
• Byspil som skal forbinde havn og by. Det er et oplevelsesspil på telefonen, som tager
udgangspunkt i Knud Rasmussen. Vi har fået 400.000 fra Statens Kunstfond (faktisk
årets største enkeltstøtte), og der er søgt en forsøgsordning for landdistrikter om at få
halvdelen af det yderligere beløb fra dem.
• Mange mange mange lange møder bl.a. med to fra Statens Kunstfond og Halsnæs
Kommunes Billedkunstråd.
Til sidst vil jeg gerne sige tak for et godt år tak til vores medlemmer. Tak til sponsorerne og
tak til bestyrelsen og de frivillige, der har gjort det hele muligt.
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen, som enstemmigt blev taget til
efterretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab
Kasserer Charlotte Duus Hildebrand knyttede følgende kommentarer til regnskabet:
• Lidt flere medlemmer har betydet flere indtægter.
• Færre udgifter til Watermusic takket være sponsorerne.
• Det har været nødvendigt at leje en container pga pladsmangel.
• Det har været nødvendigt at tegne forsikringer.
• Sponsorater på udgiftssiden er foreningens støtte til markedsføring af events udenfor
kommunen.
Der var ingen spørgsmål til det reviderede regnskab, som dermed blev godkendt.
4. Fremlæggelse af nyt budget, herunder medlemskontingent
Kasserer og formand knyttede følgende kommentarer til budgettet:
• Foreningen har faktisk allerede fået de indmeldelser, der er budgetteret med.
• Udgiften til udviklingskoordinator er udfra et håb om, at der er mulighed for en
ansættelse.
• Kontingentet forbliver uændret.
Budget og kontingent blev herefter godkendt.
5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
Der er ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne.
Bestyrelsens forslag til ny struktur blev fremlagt af formand Christian Warrer og
næstformand Mette Bentzen:
Arbejdstitlen til foreningen er, som det også fremgår af vedtægtsforslaget “Hundested by
og erhverv”, men navneforslag er velkomne, og måske skal der laves en egentlig
navnekonkurrence.
Visionen - hvor skal vi hen?
• Vi skal skabe et stærkt fællesskab gennem et nyt samarbejde, hvor vi indtænker alle dvs
også de frivillige, skolerne, foreningslivet, kulturlivet m.fl.
De bliver inddelt i det, vi kalder sjak, og de samarbejder dels internt i sjakket, dels på
tværs med de øvrige sjak. Et konkret eksempel kunne være Egeværk, som hører under
Kunsthåndværkersjakket, og hun vil gerne arrangere Beddingen. Det kræver bl.a. en
masse hænder, og hun samarbejder derfor med Foreningssjakket, der kan skabe kontakt
til fodboldklubben, der gerne vil give en hånd med.
• Målet er, at vi skal sparre og netværke på kryds og tværs i højere grad end i dag. Hele
byen skal arbejde sammen. Man kunne fx forestille sig en trykt oversigt over alle lokale
fritidsaktiviteter, events mm, og den ligger ude hos ejendomsmæglerne, så interesserede
huskøbere automatisk får den i hånden, når de overvejer at flytte til Halsnæs.
Eventoversigten ligger også ude i virksomhederne, så potentielle nye medarbejdere og
dermed tillflyttere bliver obs på Hundested.
• Vi skal skabe en stærk bymidte, der kan supplere turismen på havnen.
Projekt Nye Naboer er et konkret eksempel på det. Det går ud på at headhunte nye
butikker og virksomheder til Hundested også ud fra, hvad der mangler, og hvad der passer
ind. For missionen er, at der om 5 år ikke er nogen tomme butikslokaler. Hundested skal
være en attraktiv by bygget op på stolthed. Tænk bare på krydstogtbesøgene, hvor alle
gjorde en masse ud af det og vi som by voksede.

• Foreningen skal have et nyt website og være synlige på de sociale medier.
Det sker konkret i et samarbejde med eleverne på iværksætterefterskolen NNY.
• Vi skal etablere et Hundested-gavekort, for det er der mange, der efterspørger.
Det koster noget at starte op, men ideen er, at man kan give et Hundested-gavekort fx
på 500 kr., som kan bruges i valgfri forretninger over hele byen.
• Vi skal lave et event-årshjul, der giver overblik over alle aktiviteter året rundt.
Det vil både være til gavn for turister og besøgende men også for de, der selv
planlægger nye tiltag, så alting ikke foregår samtidigt.
• Vi skal lave en fælles idébank til nye tiltag.
Det giver andre i foreningen mulighed for at byde ind, for mon ikke der sidder andre med
kompetencer og tanker, vi ikke havde forudset. Det vil også give mulighed for at afprøve
ideer, inden de søsættes.
• Vi skal have vores eget kontor med en udviklingskoordinator
Ikke nok med…
Det, vi har i dag - shoppedage, jul, halloween og sommeråbent - det har de også alle
andre steder! Derfor skal der mere til.
Det kræver…
• Et unikt sammenhold at blive opfattet som en attraktiv og levende by.
For butikkerne skal ikke kun se på sig selv men netop opfatte sig som en del af noget
større, hvor man samarbejder og bidrager til fælles gavn og glæde. For en attraktiv og
levende by smitter af på et rigere foreningsliv, højere ejendomspriser, flere aktiviteter for
indbyggerne, der bliver gladere medarbejdere osv.
• Et stort engagement at nå så langt, som vi er nået i dag - med nye butikker, restauranter
og værksteder - men vi bliver nødt til at gøre endnu mere.
• At man tænker mere kollektivt end selektivt, for det giver flere ressourcer til at føre
tingene ud i livet med.
Samarbejdet skal ikke være en tidsrøver; tværtimod skal det kunne betale sig at bruge tid
på vores netværk, fordi det gavner alle - også ens egen forretning. Det handler også om
synergi, for vi er alle afhængige af hinanden. Hvis vi siger det samme, kan foreningen med
den nye struktur blive et fælles talerør, og det bliver svært at overhøre fx på
borgmesterkontoret.
Det får jeg ud af at være med:
Tænk 15 år tilbage. Tænk på, hvor meget, der allerede er sket. Hundested Erhverv har
stået centralt i det hele, og det kan vi være pivstolte over. Dét er vores udgangspunkt: alt
det vi sammen har skabt.
For det enkelte medlem - hvadenten man er en forening, en institution eller en virksomhed
- og for foreningen som helhed handler det om markedsføring på enhver tænkelig måde.
Og især er det vigtigt, at vi har fokus på at markedsføre os udenfor byen og
kommunegrænsen, for kunderne kommer gerne langvejsfra herop. Men det kræver, at de
ved, hvad der foregår, og hvad vi har heroppe.

Den nye struktur betyder for dig som medlem:
• Nemmere og bedre markedsføring af events
• Indflydelse på headhuntning af nye butikker og virksomheder
• øget salg, hvilket giver gladere medarbejdere eller flere medlemmer til din forening
• større kendskab til dine branchefæller/kolleger/naboer, så vi i højere grad kan anbefale
og henvise til hinanden.

Meget af arbejdet og netværket foregår ud i sjakkene, som hver især aftaler, hvordan de
arbejder, hvilke typer møder de afholder fx morgenkaffemøder osv. Det skal bl.a. gøre det
mere relevant for de enkelte medlemmer at deltagere i arrangementerne.
Hvert sjak udpeger en sjakbajs, som sidder i bestyrelsen og som derigennem har let
adgang til info og kontakt på tværs til de øvrige sjak.
Sjakkene kan ændres og fx deles på den årlige generalforsamling.
Sjakkene er som udgangspunkt disse:
• Detail & liberale erhverv
• Industri & håndværkere
• Foreninger & kulturliv
(Fx idrætsforeninger, spejderne, kunstforeninger osv.)
• Kunsthåndværkere
(En blanding af både butikker og værksteder)
• Hundesteds Venner
(Fx de nuværende privatmedlemmer, guiderne og de frivillige ildsjæle)

Der vil formentlig være stor forskel på antal medlemmer i de enkelte sjak, og sjakkene
bestemmer selv, om de vil etablere en egen lille intern bestyrelse. Man kan tilmelde sig
nyhedsbreve fra flere forskellige sjak, men man er som udgangspunkt kun medlem af ét
sjak. Det bliver sjakbajserne, der sammen med udviklingskoordinatoren sørger for
kommunikation fx nyhedsbreve.
Udviklingskoordinatoren er allerede i gang med sammen med den hidtidige bestyrelse at
lave opsøgende arbejde for at få nye medlemmer til den nye forening, og det bliver også
koordinatoren, der de kommende måneder sørger for at indkalde og etablere sjakkene.
Herefter drøftedes udkastet til vedtægterne:
Inden afstemningen præciserede dirigenten, at der blot skal vælges en enkelt suppleant
for de tre bestyrelsesmedlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Der bliver derfor
rettet i vedtægtsudkastet under punkt 6.5.1.
Der var også en kort debat om reglerne for at kræve en ekstraordinær generalforsamling.
Privatmedlem Lars Bo Markwarth undrede sig over, at i de hidtidige vedtægter kræver det
en skriftlig anmodning fra 1/3 af medlemmerne, mens udkastet til de nye vedtægter kræver
skriftlig anmodning fra 2/3 af medlemmerne. Et ændringsforslag om at fastholde 1/3 af
medlemmernes skriftlige tilsagn blev sat til afstemning, men da kun 7 stemte for, faldt
forslaget.
Dirigenten oplyste, at de nye vedtægter kan vedtages med 2/3 af de fremmødte. Forslaget
blev enstemmigt vedtaget. Dermed går vi herfra over til de nye vedtægter med tilhørende
dagsordenpunkter.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Ifølge de nye vedtægter skal generalforsamlingen vælge en formand + to
bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges i ulige år og for 2 år.
Christian Warrer stillede sig til rådighed som formand, og da ingen andre meldte sig som
kandidater blev han enstemmigt valgt. Mette Bentzen og Charlotte Duus Hildebrand
stillede sig også til rådighed og blev begge enstemmigt valgt. Generalforsamlingen
besluttede enstemmigt, at de to menige bestyrelsesmedlemmer i første år med nye
vedtægter kun blev valgt for 1 år.
Dermed har foreningen en bestyrelse bestående af blot 3 personer. Bestyrelsen
konstituerer sig selv med næstformand og kasserer, jvf. §6.6. Dirigenten oplyste, at
generalforsamlingen ikke kan udpege de øvrige bestyrelsesmedlemmer (sjakbajserne),
men den hidtidige bestyrelse har været i kontakt med medlemmer, der i en
overgangsperiode på 3 måneder vil være tovholdere på nogle af sjakkene, indtil de er
etableret og selv har valgt sjakbajs. Det drejer sig om:
• Industri & håndværkere: Ronnie Hulstrøm fra Baltic Shipping Company, der har været
med i den hidtidige bestyrelse.
• Kunsthåndværkerne: Andrew Brown, Glassmedjen, der også har været med i
bestyrelsen.
• Detail & liberale erhverv: Mark Rydahl fra Knokleriet.
Udviklingskoordinatoren sørger for sammen med bestyrelsen at etablere sjakkene, der
senest 1/3 2018 skal have udpeget deres repræsentant til bestyrelsen.

6. Valg af 1 suppleant for de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer
Dorte Andersen, Halsnæs Avis, der har været suppleant i den hidtidige bestyrelse stillede
sig til rådighed og blev enstemmigt valgt.
7. Valg af revisor samt suppleant
Nærrevision stiller sig fortsat til rådighed og blev enstemmigt valgt som både revisor og
revisorsuppleant.
8. Eventuelt
Intet at bemærke.
Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede dagsordenen for udtømt og hævede
herefter generalforsamlingen.
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