Nyborg Handelsstandsforening

GENERALFORSAMLING - ONSDAG, DEN 26. maj 2021 kl. 19. 00.
Sted: Roeds Brasserie, Mellemgade, 5800 Nyborg.
Traditionen tro var foreningen vært med spisning kl. 18. 00 - 18. 45.

Referat af generalforsamlingen.
Formanden Ulrik Nielsen bød velkommen og glædede sig over at trods Corona udfordringerne var der fint

fremmøde. Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent og bestyrelsen foreslog Benny Collenburg.
l. Valg af dirigent.
• Til dirigent valgtes Advokat Benny Collenburg. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var
retmæssigt indvarslet og beslutningsdygtig. Der var ingen bemærkninger til indkaldelsen.

2. Formandens beretning for det forløbne år.
• Formanden aflagde årsberetningen. Beretningen vedlægges referatet. Der var ingen bemærkninger
til årsberetningen.
3.

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Regnskabet/ Årsrapport 2020 blev delt rundt. Kasserer Hans Henrik Kongsmark gennemgik
regnskabet som viste et underskud på kr. 162. 306,-. Der var spørgsmål angående beløb til

markedsføring, Corona omkostninger og ekstraordinære omkostninger til Nyborg Handels Magasin
og Gavekort. Spørgsmålene blev besvaret tilfredsstillende.
Forelæggelse og godkendelse af budget herunder fastsættelse af kontingent.

Budget fremgår af Årsrapport 2020. Budget blev gennemgået og godkendt. Den kommende
bestyrelse tilretter budgettet efter årets givne muligheder. Bestyrelsens forslag tit uændret

kontingent blev vedtaget. Virksomheder op til 2 personer betaler kr. 2.500,- årligt. Virksomheder
over 2 personer kr. 5.000,- årligt. Beløbene erekskl. moms og opkræves halvårligt med kr. 1.250,og 2.500,-.
5.

Separat regnskab forjulebelysningen.

• Julebelysningens regnskab fremgår af Årsrapport 2020 det blev gennemgået af kassereren.
Regnskabet viste en beholdning på kr. 223.090,- ekskl. moms. Beløbet indgår i puljen til nykøb og
vedligehold. Regnskabet for julebelysningen blev godkendt.

6. Indkomne forslag. (Anmeldes skriftligt for bestyrelsen senest 6 dage inden generalforsamlingen)
• Bestyrelsen ønskede generalforsamlingens godkendelse til at bruge kr. 150. 000,- ekskl. moms fra
de frie reserver til tiltag under Tour de France i 2022. Der var et ønske om forklaring på forskellen

mellem "de frie reserver" og "de bundne reserver". Foreningens revisor Karsten B. Pedersen gav en
fyldestgørende forklaring og henviste til foreningens vedtægter §15 og §15. 4. Generalforsamlingen
godkendte bestyrelsens ønske med henvisning til, at tiltagene under Tour de France skal relatere til
foreningens formålsparagraf §2a.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

• Ulrik Nielsen på valg - modtog ikke genvalg. Hans Henrik Kongsmark på valg - modtog ikke genvalg.
En ledig bestyrelsespost.

Bestyrelsen foreslog: Jakob Krøll, Centralcafeen og Kristoffer Hansen, Intersport.
Forslag fra generalforsamlingen: Jan Grimstrup Larsen, Hotel Nyborg Strand foreslog Rasmus Kirk
Henriksen, Kirk og Hedegaard ApS. Kenneth Biller, Føtex foreslog til den fortsættende bestyrelse
Hans Henrik Kongsmark, Pigernes Magasin & Lingeri direkte til posten som kasserer. Jørgen
Rosengaard, Danske Bank foreslog Uffe Gertz, Gertz Danish Bakery. Dirigenten bad derpå alle 5

indstillede om at give en kort orienteringom sig selv og deres tanker om det fremtidige arbejde i
bestyrelsen.
Der udspandt sig en kort dialog omkring at nogen var blevet afvist til generalforsamlingen. Det var

der forskellige opfattelser af. Spisningenvar kl. 18.00. Generalforsamlingen kl. 19.00. Spisningen
var indendørs med tilmeldingsfrist og antalsbegrænsning grundet Corona bestemmelser. Ville der
komme medlemmer til generalforsamlingen kl. 19. 00, var det aftalt med restauranten, at

gårdhaven kunne inddrages. Dirigenten fandt ikke anledning til på det foreliggende grundlag at
underkende generalforsamlingens beslutningsdygtighed. På anmodning fra enkelte medlemmer

tiltrådte dirigenten, at det til referatet blev tilføjet, at der havde været rejst forespørgsel herom på
generalforsamlingen.

Derefter afvikledes skriftlig afstemning til de 3 bestyrelsesposter. Stemmetællere var Dirigenten og
foreningens revisor Karsten B. Pedersen EY. Efter resultatet af afstemningen blev følgende valgt til
bestyrelsen:
Kristoffer Hansen, Rasmus Kirk Henriksen og Uffe Gertz. Alle er valgt for en 2-årig periode.
8. Valg af 2 suppleanter.

• Helle Svansø - modtog genvalg, Claus Roed - modtog genvalg. Generalforsamlingen foreslog
genvalg. Uden modkandidater konkluderede dirigenten, at Helle Svansø og Claus Roed var valgt til
suppleanter for en ny 1-årig periode.
9. Valg af revisor.
• Bestyrelsen foreslog genvalg af EY og EY blev enstemmigt valgt uden modkandidater.
10. Eventuelt.

• Hans Henrik Kongsmark takkede på vegne af bestyrelsen, Ulrik Nielsen for hans store arbejde og
erfarne ledelse af foreningen gennem de sidste 3 1/2 år.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen afsluttet.
Herefter gav Dirigenten ordet til den afgående formand og Ulrik Nielsen takkede dirigent Benny Collenburg
for endnu en gang at påtage sig hvervet til foreningens generalforsamling.
-)
Nyborg den 27. maj, 2021
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