Referat af ordinær generalforsamling den 19. november – Hundested Erhverv – Færgeterminalen.
Alle mødte blev budt velkomne, hvorefter Pia Weirum fra Halsnæs Kommune indledte generalforsamlingen
med et forberedt oplæg vedrørende ændringer af det nye cemterområde i Hundested.
Efter endt oplæg med spørgsmål fra de fremmødte forlod Pia Weirum mødet, hvorefter formand Mette
Bentzen bød velkommen påny med oplæg af videofilm om “hvorfor Hundested bare er federe” end andre
stedet med positiv indlæg om året, der nu snart er gået.
Ad pkt. 1 Søren Brik blev valgt til dirigent, der konstaterede at ordinær generalforsamling for 2014 var
korrekt varslet.
Ad pkt. 2 Formand Mette Bentzen bød velkommen påny med oplæg af videofilm om “hvorfor Hundested
bare er et federe” sted end andre byer med positive indlæg om årets mange events.
Ad pkt. 3 Regnskab blev fremlagt. Pæn tilgang med nye medlemmer. Regnskabet blev godkendt.
Ad pkt. 4 Budget blev fremlagt og godkendt. Spørgsmål/tilkendegivelser vedrørende kontingent blev
drøftet – nogle gange i lidt hårde toner - Det aftaltes, at punktet vedrørende satsen for
medlemskontingentet påny vil blive drøftet på et kommende bestyrelsesmøde. Der blev endvidere gjort
opmærksomt på, at passivt medlem = privat medlem.
Ad pkt. 5 Ingen indkomne forslag til drøftelse.
Ad pkt. 6 Andrev Brovn og Mette Ingversen blev genvalgt. Tillykke med genvalget.
Peter Fjeldahl ønskede ikke genvalg.
Ad pkt. 7 Lone Munk blev valgt til bestyrelsesmedlem
Frederikke Marguerite Nymark blev genvalgt som suppleant.
Dorte Andersen blev nyvalgt som suppleant

Ad pkt. 8 Nærrevision blev genvalgt.
Ad pkt. 9 Nærrevision blev genvalgt.
Ad pkt. 10 Turisme og samarbejde med Visit Nordsjælland blev drøftet, herunder hvorvidt
turismekoordinator skulle inviteres med til fremtidige møder/generalforsamlinger
Krydsfartøjer til kaj hos Hundested Havn blev berørt.
Spondsorat fra en borger til Hundested erhverv blev bragt på bane. Der takkes ja, dersom nogen
ønskede at give et sådant evt. til en af de særlige, mange events,
som erhvervsforeningen stod for.

Generalforsamlingen afsluttedes i god ro og orden.

