
Referat: Generalforsamling Borup Erhverv 

Dato og tid: 11. februar 2020 kl. 19:00 

Sted: Borup Erhvervshus, Møllevej 15, 4140 Borup 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning til orientering 

3. Regnskab til godkendelse 

4. Budget til orientering 

5. Indkomne forslag 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Valg til bestyrelsen samt op til 2 suppleanter 

a. På valg er Claus Olesen, Kenni Rasmussen og Rolf Larsen som alle modtager genvalg. 

8. Valg af revisorer 

a. Christian Lysehøj modtager genvalg.  

9. Eventuelt 

1/ Valg af Dirigent og referent  

Søren Jensen valgt som dirigent 

Rolf Larsen valgt som referent.  

2/ Bestyrelsens beretning.  

Formand Claus Olesen fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne år.  

Efterfølgende var der ingen spørgsmål. 

3/ Regnskab til godkendelse. 

Regnskabet viste et overskud på kr. 30.676,48.  

Der er mere end 40 medlemmer af Borup Erhverv.  

Regnskabet blev godkendt.  

4/ 

Budget for 2020 blev godkendt.  

Der var bemærkning om at bestyrelsen bør overveje om gratis-versionen af Dinero kunne være 

tilstrækkeligt i stedet for den licenserede version.  

5/ 

Fastlæggelse af kontingent.  

Fra forsamlingen var der kommentar om at foreningen kunne have flere medlemmer såfremt kontingentet 

ikke var så højt.  

Svar fra bestyrelsen, som gennem bestyrelsesåret har haft emnet behandlet flere gange og det er svært at 

finde en model der gjorde det muligt at have differentieret kontingent.  

Fastlæggelsen af kontingent er for 2020 fortsat kr. 1.500.  

 

6/ Indkomne forslag.  

Der var indkommet et forslag fra revisor Christian Lysehøj, at foreningen fremover skal være 

momsregistreret, grundet omsætningen er over kr. 50.000 årligt.  

Dirigenten gjorde opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er et forslag som skal behandles ved en 



generalforsamling, men er et bestyrelsesanliggende.   

Forslaget blev dog vedtaget. Kontingentet er derfor fremover kr. 1.200 eksklusiv moms.  

7/ Valt til bestyrelsen samt op til 2 suppleanter.  

Dirigenten gjorde opmærksom på, at vedtægterne er uklare, da alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 

år. Han opfordrede bestyrelsen til at ændre vedtægterne ved næste generalforsamling.  

Alle bestyrelsesmedlemmer blev valgt for en ny periode. Dog opfordrede dirigenten til, at Claus Olesen blev 

valgt for to år, mens Kenni Rasmussen og Rolf Larsen blev genvalgt.  

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.  

 

8/Eventuelt. 

Carsten Dehli spørger ind til hvor det nye erhvervsområde skal ligge i Borup. RL svarer på bestyrelsens 

vegne at Borup Erhverv vil komme med foreningen indstilling hvor det kan være i høringsperioden.  

Fra salen var der spørgsmål om hvad bestyrelsen gør for at få lejet de resterende udlejningslokaler i 

centret. Lokalerne er for store.  

Claus Olesen svarede at det er et fokusområde som bestyrelsen har i det kommende bestyrelsesår.  

 

Paul Christensen spørger om vi kan gøre noget for at forskønne centerområdet så det ser mere indbydende 

ud. Borup Borgerforening har ca. 200.000 tilbage for at forskønne Borup som de fik af kommunen.  

Claus Olesen gjorde opmærksom på at det er forretningerne der skal sørge for at rengøre foran egen butik.  

Claus Olesen lukker generalforsamlingen kl. 20.16.  

 


