
Referat: Stiftende generalforsamling i foreningen Borup Erhverv

Dato og tid: 14. maj 2019 kl. 19:fi!
Sted: Aktivitetshuset, Møllevei tl,AL4o Borup

De fremmØdte blev registreret og fik udleveret et kort, der viste at de kunne deltage i eventuelle

afstemninger.

Borgmester for Køge Kommune Marie Stærke indledte med at fortælle om de udviklingstiltag, som der er i

Køge Kommune, og hvilke udfordringer der i øjeblikket er for det erhvervsmæssige kraftcenter som Køge

Kommune er ved at udvikle sig til.
Connect Røgebfi være Borup Erhvervs primære forbindelsesled til kommunen.

Dagsorden

1/ Ords§rer
Søren Jensen blev valgt som ords§rer ved Borup Erhvervs stiftende generalforsamling uden

modkandidater.

2/ Referent
Valgt til referent blev Rolf Larsen

3/ Gennemgang af vedtægter.
Ordstyreren gennemgik udvalgte dele af forslaget til vedtægter.

Der var flertal for at sætningen "(...) eller Borger" blev taget ud af vedtægterne § 3 "Medlemmer". Det er

kun virksomheder som har et CVR nummer, der kan være medlemmer af Borup Erhverv.

Vedtægterne for Borup Erhverv blev sat til afstemning og godkendt af forsamlingen.

4/ Fastsættelse af kontingent.

Styregruppen lagde op til at kontingentet skulle være på kr. 1.500 årligt. Claus Olesen fra Styregruppen bag

Borup Erhverv begrundede kontingentforslaget med følgende kommentarer:

- Udsmykning i byen ved f.eks. Jul og andre aktiviteter som ligger i Borup Erhvervs regi

- Flag alle gennem hovedgaden

Efter en del debat blev forslaget på kr. 1.500 sat til afstemning og blev vedtaget med en stemme imod.

Det blev Ønsket pålagt den kommende bestyrelse at udarbejde et forslag til differentieret kontingent.

5/ Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Her blev foreslået Claus Olesen, Svend Åge Andersen, Kenni Rasmussen og Rolf Larsen

De blev alle valgt til bestyrelsen,.som ifølge de i punkt 3 vedtagne vedtægter skal konstituere sig selv.

5/ ValS af revisor og revisor suppleant.

Som revisor blev Christian Lysehøj valgt.

7/ Eventuelt
Tais Chour fra Borup Bilsyn gav udtryk for tilfredshed for at der er dannet en erhvervsforening i byen.

Claus Ena fra Borup Fodterapi Ønskede at den kommende bestyrelse så på at udvikle et værdicheckhæfte.


