GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT
År 2019, den 12. marts 2019 afholdtes ordinær generalforsamling i Foreningen Invester
i Trekantområdet
STED:

Food Innovation House, Vejle

DAGSORDEN:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Beretning
Fremlæggelse af årsrapport
Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget 2019 herunder
kontingent
Forslag fra bestyrelsen
Valg af bestyrelse
Eventuelt.

Ad 1 - Valg af dirigent:
Johnny Bihl blev valgt som dirigent og generalforsamlingen
generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig

besluttede,

at

Ad 2 Beretning
Bestyrelsen fremlagte beretning for året. Beretningen vil i sin fulde form blive lagt på
foreningens hjemmeside. Af væsentligste punkter kan dog anføres;
1. Visionen er stadig at være en nonprofit forening, der matcher virksomhederne med
vækstpotentiale med mentorer og investorer. Fokus er primært virksomheder, der
bor i Trekantområdet eller har andre relationer hertil.
2. Målgruppen er stadig relativt virksomheder med vækstpotentiale og etablerede
virksomheder, som med støtte fra investor/mentorer kan udnytte deres potentiale
bedre.
3. I årets er blandt andet arbejdet med ny honorarmodel, men foreningen er stadig en
non-profit forening. Fremover vil honoraret blive opkrævet hos virksomhederne.
Mentorer vil desuden få en del af det opnåede honorarer, i det det ønskes en større
indsats fra nogle af disse.
4. Vi har afholdt 2 Investormatch Days i året. Begge med pæn tilslutning og god
stemning
5. Vi skønner at have arbejdet med flere end 100 virksomheder og flere af disse har
opnået at få kapital eller mentorstøtte, og er kommet videre i deres udvikling
Beretningen blev taget til efterretning
Ad 3 Godkendelse af årsrapport for 2018
Årsrapport udvisende et resultat på 9.668 kr. og en egenkapital på 55.027 kr. blev gennemgået
og godkendt

Ad 4 Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget 2019 herunder kontingent
Der blev foreslået et kontingent på 10.000 kr. for partnere, og der er fortsat gratis for
mentorer og investorer at deltage i netværket.
VIP Investorer vil fremover blive tilbudt et eksklusivt medlemskab. Dette koster 15.000 kr.
år
Forslag til kontingent blev vedtaget og ligesom budgettet for 2019 udvisende et resultat på
2.500 kr. blev det.
I det kommende år vil ske er videreførelse af foreningens aktiviteter, som nævnt under
beretningen. Dog vil foreningen gerne medvirke til at etablere en mikrofond, der kan hjælpe
mindre virksomheder med kapital og mentorer.
Ad 5 Forslag fra bestyrelse eller andre
Andre forslag at behandle
Ad 6 Valg af bestyrelsen
Hele bestyrelsen var på valg. Følgende blev valgt:
Jørgen Andersen, Ove G. Rasmussen, Johnny Bihl, Ivan Tyrsted, Tina Walldèn Jespersen og
Jes Jessen.
Efter generalforsamlingen blev bestyrelsen konstitueret med Ove G. Rasmussen som
formand og Johnny Bihl som kasserer. Daglig ledelse består fortsat af Jørgen Andersen, Ove
G. Rasmussen og Johnny Bihl.
Ad 7 Eventuelt
Ingen yderligere punkter til behandling
Vejle, den 12/3 2019
___________________
Johnny Bihl
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