
Referat af generalforsamling 2016 
ErhvervsFORUM Roskilde afholdte generalforsamling d. 7. april 2016. Generalforsamlingen blev 
afholdt i Guldaldersalen på Hotel Prindsen . 

68 medlemsvirksomheder var repræsenteret. 
  

Pkt. 1: Valg af dirigent.  
Advokat Klaus Graversen, Advodan, blev enstemmigt valg. 

Pkt. 2: Bestyrelsens årsberetning. 
Bestyrelsesformand Stig Bo Jensen fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt 
uden bemærkninger. 

Pkt.3: Godkendelse af årsrapport og budget. 
Direktør Jens Müller fremlagde årsrapport og budget. Vedrørende kontingentfastsættelse, henviste 
Jens Müller til beslutningen fra 2011, hvor det besluttedes at fastsætte udgangspunktet for 
kontingentet til DKK 1.550,-/år og justere dette år for år med pristalsreguleringen, dog min. DKK 
50,-/årligt. Kontingent for 1016 vil således være DKK 1.700,-. Regnskab og budget blev 
enstemmigt godkendt. 

Pkt. 4: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
Der var følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: 
Stig Bo Jensen, Torben Strand, Marie-Louise Munter og Nanna Vöge 
Stig Bo Jensen og Torben Strand modtog ikke genvalg, Marie-Louise Munter og Nanna Vöge 
genvalg. Bestyrelsen indstillede Marie-Louise Munter, Nanna Vöge, Jørgen Frederiksen og Mads 
Hyllehøj til valg til bestyrelsen. De blev valgt uden modkandidater. 

Bestyrelsen indstillede til valg af suppleanter: Torben Strand, Thermo Fischer Scientific, David 
Høyer, Roskilde Domkirke og Morten Bo Berthelsen, Roskilde Kopi og Print. De blev valgt uden 
modkandidater. 

Pkt. 5: Valg af revisor. 
Bestyrelsen foreslog genvalg af RIR Revision. RIR Revision blev valgt uden modkandidater. 

Pkt. 6: Indkomne forslag. 
Bestyrelsens forslag til ændret kontingentstruktur blev motiveret af Stig Bo Jensen. Opklarende 



spørgsmål fra generalforsamlingen blev besvaret af Stig Bo Jensen og direktør Jens Müller, 
hvorefter forslaget blev vedtaget af et ovevejende flertal af generalforsamlingen 

Pkt. 7: Eventuelt. 
Stig Broby spurgte til hvor mange virksomheder og dermed arbejdspladser foreningen havde 
tiltrukket i det forgangne år. Stig Bo Jensen svarede at dette ikke var muligt at opgøre, idet 
tilflytningen af virksomheder til Roskilde Kommune er et resultat af mange forskellige faktorer, 
hvoraf foreningen kun kan påvirke nogle af disse. Allan Ohms spurgte ind til Mr Orange App’en og 
kommende markedsføring heraf. Direktør Jens Müller forklarede at man var i gang med at tilføre 
app’en yderligere relevant information, før man indenfor de kommende 2-3 måneder ville 
markedsføre den. Endelig takkede næstformand Marie-Louise Munter den afgående formand Stig 
Bo Jensen for hans 36 årige, ubrudte arbejde i bestyrelsen og overrakte Stig Bo Jensen en gavekurv. 

Referat: Jens Müller 

 


