Referat af generalforsamling 17. november 2016
Formand Christian Warrer bød velkommen til generalforsamlingen i Færgeterminalen,
hvor i alt 33 medlemmer inkl. bestyrelsen var mødt op.
1. Valg af dirigent
Lone Munk Jensen blev enstemmigt valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt og varslet i henhold til vedtægterne.
2. Formandens beretning
Hundested Erhverv blev skabt med en vision om at bringe Hundested på verdenskortet,
gøre byen til et bedre sted at bo og drive virksomhed. Men det skulle også være en
forening, der favnede bredt og samlede byen, og medierne skulle være fyldt med
positive historier om byen. Hundested skulle vise nye veje, og med havnen som
lokomotiv skulle en stormflod af ideer og initiativer være med til at genskabe tidligere
tiders storhed. Man kan roligt sige, at barren var sat højt og måske også noget højere,
end man kunne springe de første år.
Her ved udgangen af 2016 kan vi se tilbage på et forrygende år, hvor mange års arbejde
kulminerede og tingene lykkedes. Jeg tror faktisk, vi har nået målet om mindst én
positiv historie i et større medie hver måned. Sidst med historien om at solen skinner
mere her end andre steder!
Krydstogtskibene lagde til kaj i 2016, og Hundestederne tog imod på en måde, som selv
garvede krydstogtgæster ikke havde prøvet før. Frivillige lokale guider stod parat på
kajen, og der var endda gæster, der bookede den næste krydstogtrejse til Hundested
endnu mens de stadig var her på deres første besøg. Det siger noget om at føle sig
velkommen!
Hundested er igen et sted, man flytter til, og hvor nye virksomheder finder vej - både
små iværksættere og store virksomheder fx Mille Food, der etablerer sig i de gamle
Unomedical-bygninger. Snart har vi New Nordic - efterskolen for iværksætteri på
Toruplund og Timewinder veteranmarked på Grønnessegård, og selv om det måske ikke
direkte er Hundested Erhvervs fortjeneste, så ved jeg, at den megen positive omtale og
de mange ting, der sker i Hundested, har været en ikke uvæsentlig faktor, da
beslutningen om placering skulle tages.
En aktiv forening udadtil
Vi har afholdt en række arrangementer i Nørregade fx julearrangementer, By Night og
Halloween - alle med stor succes og rigtig mange folk i gaden.
Kunsthåndværkermarkedet Beddingen havde i år ca. 4.000 besøgende og er ved at
udvikle sig til et rigtigt godt marked med fokus på høj kvalitet. På Watermusic-scenen
skinnede solen ikke altid, heller ikke økonomisk, og her skal vi nok gentænke konceptet
og finde en anden udformning.

Vi er også involveret i Propellen - et inkubationshus, som forhåbentligt snart bliver
bygget. Der bliver 4 værksteder, hvor iværksættere og startup-virksomheder får
mulighed for at etablere sig. Og vi er partnere i de maritime nyttehaver, som er et
meget spændende projekt, der endnu er sådan lidt på mistbænkstadie, men som jeg ser
kan udvikle sig til et kæmpe aktiv. I første omgang bliver der næste sommer mulighed
for at se og blive inspireret af, hvordan man selv kan dyrke tang, østers osv., og på sigt
kunne det være, at man tager på dagsture ud fra Hundested for selv at høste sin
fødevarer.
Nørregades forskønnelse bliver med lidt forsinkelse skudt i gang lige efter nytår. Gå
efter lyset, det gedigne håndværk og den smukke kunst - så kommer du til
Hundested! Formålet med forskønnelsen er:
• at gøre Nørregade til en bedre gade at opholde sig i og at handle i.
• at reflektere det interessante miljø i havnen, så by og havn hænger sammen som
oplevelse.
• at gøre det synligt fra Amtsvejen og havnen, at det er værd at bevæge sig ind ad
Nørregade.
Kort sagt at skabe reason to go.
Hundested Erhverv står bag et par sponsorater - Jump4fun, som er et bevægelsestilbud
til overvægtige og sårbare børn og unge samt efterskolen New Nordic. Når vi sponserer,
foregår det oftest i form af 5.000 eller 10.000 kr. i tilskud til markedsføring udenfor
lokalområdet, for det giver mest mening.
Internt i foreningen
Et nyt tiltag her i efteråret har været morgenmøderne, der altid falder den tredje
fredag i måneden, og som har været afholdt hos forskellige virksomheder. Det har været
en stor succes og foregår meget uformelt uden fast dagsorden men med mulighed for at
høre om bestyrelsens arbejde, selv komme med indlæg og netværke.
Apropos møder, så bruger bestyrelsen en del tid på det fx med Visit Nordsjælland, med
kommunale embedsmænd, med lokalpolitikere, i turismeklyngen, i maritim
turismesammenhæng, med kommunens erhvervsråd og mange flere.
Det går godt for foreningen, og der kommer stadig flere medlemmer til. Ikke så mange,
som vi ønsker, men medlemstallet er trods alt stigende. Vi har konsolideret os, så vi står
rustet til nye spændende opgaver, der udvikler, skaber arbejdspladser og markedsfører
Hundested. Hvis det skal lykkedes, er det vigtigt med en sund økonomi, og det har vi
ikke uden indtægterne fra medlemmernes kontingent.
Nye visioner
For Hundested Erhverv er det vigtigt ikke blot at fastholde men også øge succesen. Det
sker gennem et målrettet arbejde med professionalisering og med fokus på turister og
borgernes behov, så vi skaber mulighed for et rigt forretningsliv året rundt!

Vi skal skabe muligheder og så frø, så når en virksomhed skal etablere sig, tænker de
”Hundested, dét er en seriøs mulighed!”
Når jeg kommer rundt i forskellige forsamlinger hører jeg tit, at det er da utroligt så
meget der sker i Hundested. Så vær ikke i tvivl - omverdenen kigger på os - men den står
også klar til at snuppe hver en bid af succesen, hvis vi ikke er oppe på mærkerne.
Hvis det skal lykkes, skal vi samle alle de gode kræfter, frivillige borgere, ildsjæle og
erhverv, og her er vi faktisk tilbage ved én af de gamle visioner fra Hundested Erhvervs
start. Og hvordan gør vi så det det? Det har Bestyrelsen faktisk gjort sig nogle tanker
om, og dem er der mere info om under Eventuelt.
Formandens beretning blev fulgt af et par spørgsmål fra salen bl.a. om det kommende
arktiske museum, som Christian Warrer og Mette Bentzen bekræftede, at HE er
involveret i og faktisk har været det igennem lang tid bl.a. ved at være med til at løfte
projektets ambitionsniveau fx hvad angår det forventede besøgstal. Den offentliggjorte
skitse er et udkast, der skal bruges til at søge fondsmidler med, så det endelige museum
kan sagtens komme til at se helt anderledes ud.
Beretningen blev derefter enstemmigt godkendt.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
Kasserer Charlotte Duus Hildebrandt fremlagde det reviderede regnskab.
Det bærer bl.a. præg af, at der i 2015/16 ikke er samme tilskud og underskudsgarantier
som tidligere, og at der er kommet flere kontingentkroner ind. Det er både nye
Nørregade-butikker, virksomheder på havnen samt nye liberale erhverv og private
medlemmer, der er kommet til i årets løb.
Regnskabet blev derefter enstemmigt godkendt.
4. Fremlæggelse af nyt budget, herunder medlemskontingent.
Kasserer Charlotte Duus Hildebrandt fremlagde næste års budget, der i vid udstrækning
læner sig op ad det realiserede regnskab:
Bestyrelsen forventer lidt flere nye medlemmer det kommende år, og da
kunsthåndværkermarkedet Beddingen næste år bliver afholdt lidt anderledes, forventes
det at blive lidt dyrere end hidtil. Bestyrelsen forventer også at sponsere mere end
hidtil, og forslaget fra bestyrelsen er at fastholde medlemskontingenterne næste år.
Budgettet affødte nogle spørgsmål vedr. Watermusic-koncerterne, der de sidste par år
har kørt med underskud. Watermusic-gruppen har endnu ikke haft tid til at evaluere
dette års koncerter, og derfor blev der ikke på generalforsamlingen fremlagt en konkret
plan. Der er imidlertid taget tiltag fx at rykke koncerterne indendørs, så de ikke er så
vejrafhængige, og gruppen arbejder videre med at udvikle konceptet. At koncerterne i
budgettet er sat til at gå i nul betyder, at arbejdsgruppen enten skal komme op med et
koncept, der giver et mindre overskud eller alternativt måske helt droppe dem.

Debatten affødte en kommentar fra Annette Liisberg om, at det er vigtigt at bakke op
om bestyrelsens indsats – også selvom tiltagene ikke går helt som planlagt.
Vedr. kontingentsatser var der indkommet et forslag:
Undertegnede, alle medlemmer af Havnestriben samt Hundested Erhverv, vil her
påpege følgende problemstilling:
For Havnestribens medlemmer, os med mindre butikker på Hundested Havn, er det et
problem at kontingentet er så højt. Flere ville overveje et medlemskab, hvis
kontingentet for mindre butikker blev sænket. Hvis aktiviteten i havnen på sigt skaber
mulighed for helårsåbning og dermed ansættelse af personale, sættes kontingentet
naturligvis op til “helårstakst.” Derfor foreslår vi flg.:
Kontingentet for mindre erhvervsdrivende med sommeråbent og 0 ansatte nedsættes til
det halve.
På Havnestribens vegne, med venlig hilsen:
Helle Krüger
Birgitte Hamilton
Jens Brammer
Karen Bichel
Annette Beier Liisberg
Kirsten Herse
Jytte bonde
Forslaget affødte en længere debat bl.a. om medlemstyper, kontingentstørrelser, om
halvårsåbent siger noget om omsætningen osv. For forslagsstillerne handlede det bl.a.
om at forbedre mulighederne for at få nye virksomheder til at slå sig ned og blive
medlem af Hundested Erhverv, men afslutningen blev, at forslaget blev trukket tilbage.
Fra generalforsamlingen lød en opfordring til bestyrelsen om generelt at arbejde for, at
det økonomisk set fremover bliver lettere at blive medlem af foreningen.
Derudover var der ingen bemærkninger til budgettet, der derefter blev enstemmigt
godkendt, ligesom de hidtidige kontingentsatser forbliver uændret. Også i 2017 vil de
således være:
Industri og Banker kr. 5.000,Detailhandel og havnebutikker kr. 3.000,Håndværkere og liberalt erhverv kr. 2.000,Foreninger kr. 1.200,Privatmedlemmer kr. 300,(Alle kontingenter er ekskl. moms)
5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
Der var ikke indkommet nogen forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
På valg var Andrew Brown, Mette Ingversen og Lone Munk Jensen.
Andrew og Mette var klar til at modtage genvalg, mens Lone Munk Jensen ikke ønskede
genvalg.
Bestyrelsen foreslog Ronnie Hulstrøm fra Baltic Shipping Company som nyt medlem.
Ingen andre stillede op, og Ronnie, Mette og Andrew blev dermed valgt.
7. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
På valg var Frederikke Nymark og Dorte Andersen og begge ønskede genvalg.
Et medlem af foreningen foreslog havnefoged Søren Brink som ny suppleant, og han var
villig til at stille op. Der blev derfor lavet en skriftlig afstemning med følgende resultat:
Dorte 30 stemmer, Søren 27 stemmer og Frederikke 5 stemmer, hvorefter Søren Brink
overtager Frederikke Nymarks plads i bestyrelsen.
Stor tak til Lone Munk Jensen og Frederikke Nymark for deres indsats i bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslog at fortsætte med Nærrevision, som er villig til at påtage sig
opgaven, og det blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
9. Valg af revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslog at fortsætte med Nærrevision, som er villig til at påtage sig
opgaven, og det blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
10. Eventuelt.
Som nævnt under beretningen tog Christian Warrer ordet og informerede om
bestyrelsens arbejde med at skabe en ny struktur i Hundested Erhverv. Formålet er helt
overordnet at favne bredere – flere virksomheder, flere brancher og flere grupper fx
foreninger, end vi gør i dag. Det vil dels gøre Hundested Erhvervs stemme vægtigere,
når vi således repræsenterer flere, dels vil det i højere grad involvere flere mennesker
og virksomheder i den fortsatte udvikling af Hundested.
Den nye struktur, som bestyrelsen arbejdere videre på, er bl.a. med inspiration fra
Ikast, og pointen er at etablere fire undergrupper, der hver har 1 repræsentant i
bestyrelsen. Det betyder, at der på generalforsamlingen kun skal vælges 3 medlemmer
(formand, kasserer og sekretær), mens de 4 øvrige bliver valgt af hver deres gruppe.
De fire undergrupper er:
• Industri og håndværk: De ’tunge’ drenge, som vi ikke favner godt nok i dag.
• Handel og liberale erhverv: I vid udstrækning de nuværende medlemmer af HE.
• Kultur og Foreninger: Vi har kun få foreningsmedlemmer i dag, og dem vil vi
gerne have mange flere af. Også fordi de måske kunne have glæde af at tættere
samarbejde også på tværs af fx idræts- og kunstforeninger. Events som
Watermusic vil naturligt blive arrangeret af denne undergruppe, hvor det måske
også vil være lettere at opnå ekstern støtte, fordi det er en kulturforening
snarere end en erhvervsforening, der står bag arrangementerne.
• Hundesteds Venner: Private medlemmer, frivillige guider og andre ildsjæle.

De nye undergrupper skal ses som interessegrupper, hvor der så naturligt kan ske
samarbejde på tværs fx mellem foreninger og detailhandel og de store
industrivirksomheder.
En afledt effekt af at favne bredere er også flere kontingentkroner og dermed
økonomisk mulighed for at løfte det hele et niveau op fx ved at kunne købe professionel
arbejdskraft til administration, markedsføring og eventkoordination.
Herunder kan I se den nye struktur, som bestyrelsen nu arbejder videre med.
Punktet var det sidste, og generalforsamlingen blev herefter afsluttet af dirigenten, der
takkede for god ro og orden.

Formand Christian Warrer

Dirigent Lone Munk Jensen

