
Referat af generalforsamling 2017 
ErhvervsFORUM Roskilde afholdte generalforsamling d. 18. april 2017. Generalforsamlingen 
blev afholdt i Guldaldersalen på Hotel Zleep . 72 medlemsvirksomheder var repræsenteret. 

  

Pkt. 1: Valg af dirigent 
Advokat Thomas Buus Pedersen, BuusMark advokatfirma, blev enstemmigt valg. 

Pkt. 2: Bestyrelsens årsberetning 
Bestyrelsesformand Marie-Louise Munter fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen blev 
godkendt uden bemærkninger. 

Pft. 3: Godkendelse af årsrapport og budget 
Direktør Jens Müller fremlagde årsrapport og budget. Vedrørende kontingentfastsættelse, henviste 
Jens Müller til beslutningen fra 2016, hvor det besluttedes at fastsætte kontingentet for 2018 
ekskl. moms således: 

1-9 ansatte (grundkontingent) 2.125,- 

40-49 ansatte 3.350,- 

50-99 ansatte  4.985,- 

+100 ansatte 6.620,- 

For iværksættere gælder: 

1. år gratis 
2. år 25% af grundkontingent 
3. år 50% af grundkontingent 
4. år 100% af grundkontingent 

Pkt. 4: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Der var følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: Claus Christiansen, Søren Wennerwald og Jørgen 
Skou Larsen. Claus Christiansen, Søren Wennerwald modtog ikke genvalg, Jørgen Skou Larsen 
modtog genvalg. Bestyrelsen indstillede Kasper Bæk, Morten Bo Berthelsen og Jørgen Skou Larsen 
til valg til bestyrelsen. De blev valgt uden modkandidater. 



Bestyrelsen indstillede til valg af suppleanter: Torben Strand, Thermo Fischer Scientific og Søren 
Nayberg, Roskilde Handel. Begge 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  
Der var ingen indkomne forslag 

Pkt. 5: Eventuelt 
Karin Sloth spurgte ind til hvilke synergier, operationelt såvel som strategisk, man så i 
sammenlægningen. Munter pointerede at der, udover de administrative synergier, var synergi i at 
brande sig med samme stemme, og derigennem få større værdi for de midler man markedsfører sig 
med. 

Patrick Søgaard spurgte ind til kontingent i en fælles forening. Hertil svarede Munter og Jens Müller 
at kontingentstrukturen som den foreligger i dag i de enkelte foreninger, ville fortsætte i den nye 
forening. Altså betaler man som detailhandlende efter Roskilde Handels nuværende 
kontingentstruktur, og øvrige erhverv betaler efter Erhvervsforums kontingentstruktur. Der vil dog 
være grænsetilfælde, og bestyrelsen for den kommende fælles forening skal fastlægge hvor snittet 
for et detailmedlemsskab og medlemskab for øvrigt erhverv skal lægges. Patrick spurgte også ind til 
udbudsprocessen for erhvervs- og turismeservicen, og om det ville være et krav at man skulle 
opretholde et selvstændigt fysisk turistbureau. Hertil svarede Jens Müller at man var i proces 
omkring dette punkt, hvor man forsøgte at inspirere med turismefagligt input til alternativ 
servicering af turisterne fremover. 

Henrik Bundgaard spurgte også ind til turistbureauet, og fik et enslydende svar. 

Stig Broby spurgte til hvor mange arbejdspladser og turister foreningen havde tiltrukket i det 
forgangne år. Jens Müller redegjorde at iflg. den seneste opgørelse (2. kvt. ’15 – 1. kvt. ’16) var der 
netto skabt 700 arbejdspladser i Roskilde Kommune, og at tilstrømningen til vores 
turistattraktioner igennem de seneste 3-4 år var stødt stigende. Hvor stor en andel Erhvervsforum 
Roskilde har haft i denne udvikling er umulig at sige, men man har forhåbentlig haft en lille andel i 
fremgangen. 

Lars Brøchner Møller spurgte ind til den fremadrettede proces i forbindelse med sammenlægningen 
og Munter henviste til beretningen, hvori hun skitserede den indledende nødvendige accept på 
foreningernes respektive generalforsamlinger, et fælles medlemsmøde i maj måned de to 



foreninger imellem og endelig ekstraordinære generalforsamlinger i sensommeren, givet 
stemningen for sammenlægning stadig er til stede. 

Formanden for Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering (UVEG) udtrykte sin glæde over 
samarbejdet i UVEG, hvor organisationer som DI, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Håndværksrådet, 
Roskilde Handel, Erhvervsforum og turismeerhvervet er repræsenteret, og dermed er i direkte 
dialog med udvalgets politisk valgte medlemmer. Lindskov understregede også behovet for at vi til 
stadighed fortæller hinanden og omverdenen de positive historier, f.eks. at Roskilde ifølge 
analysefirmaet Bisnode er blandt de 3 kommuner i Danmark over 50.000 indbyggere, oplever netto 
tilgang af virksomheder (de 2 øvrige er Vejle og Randers). 

Munter takkede de to afgående bestyrelsesmedlemmer for deres engagement i bestyrelsen 
igennem årene, og overrakte dem hver en gavekurv. 

 Referat: Jens Müller 
 


