Referat af ordinær generalforsamling
I Hedehusene Erhvervsforening tirsdag d. 12 marts 2019
kl. 8,00 på Restaurant Bollinis hovedgaden 437.

Borgmester Michael Ziegler indledte mødet med at informere de fremmødte om den aktuelle situation i Høje
Taastrup Kommune, men især med fokus på Hedehusene, Nærheden og den nye bro samt opland.
Erhvervsservicechef Anne-Mette Felby Madsen præsenterede sig selv og glædede sig til at servicere os.

Selve generalforsamlingen indledtes med dagsordenens pkt. 1 hvor formanden Peter til valg af dirigent,
på bestyrelsens vegne, foreslog Jan Deleuran. Jan blev enstemmigt valgt.

Peter fremlagde Bestyrelsens beretning. Indledte med at rose bestyrelsen. Omtalte herefter årets
netværksmøder, Grennessminde i samarbejde med Erhvervsforum, Virksomhedens sikkerhed hos L F Kursus
& Brandteknik, desværre med meget få fremmødte. Møde omkring Iværksætteri d. 12. juni i samarbejde
med erhvervsforum samt for andet år, Business Basar, denne gang på Quality Hotel, der tilmed gav et mindre
overskud. Business Basar kommer igen til efteråret 26. sept., er allerede godt i gang med at sælge stader.
Netværksmøde om GDPR, rigtigt godt med fokus på næste skridt samt præsentation af nogle
hjælpeværktøjer.
Anytime inviterede til butikken med fokus på, hvordan det er at drive virksomhed i Hedehusene. Desværre
måtte det aflyses pga. ringe tilslutning. Den fysiske butik, afholdt af erhvervsforum gik lidt bedre, dog uden
den store tilslutning. Vi inviterede også til Leder udviklingsforløb, igen en aflysning. Bedre gik det hos
Sadelmageren i Taastrup via erhvervsforum med meget flot fremmøde. Senest har vi besøgt Beredskabsstyrelsen, hvor Stabschef Lars Isbye tog imod og viste rundt. Foreningen Liv i 2640 og os afholdte sammen
fastelavn, nu på torvet. Gik efter forventningerne. Vi har afholdt Sommermarked og Høstmarked, De vil
fremover have sin udbredelse på hele hovedgaden.
Næste møde hos våbensmeden og i maj, besøg i Driftbyen i samarbejde med erhvervsforum. Peter efterlyste
forslag til emner for fremtidige møder. Nævnte endvidere et kommende møde d. 8. maj hos Henrik, Frisk
Snit, hvor også Michael Ziegler kommer samt at Juletræet bliver tændt af Borgmesteren d. 30. nov. på torvet
med et lille julemarked.
Peter sendte en tak til Helhedsplanen og Charlottekvarteret, som bestyrelsen besøgte, fik fortalt om de
mange tiltag og blev vist rundt og efterfølgende afholdte bestyrelsesmøde hos. Første spadestik til broen
tages d. 19. marts kl. 13. Biblioteket er endelig kommet i gang. Får hovedindgang fra Hovedgaden og vil blive
med en lille cafe. Åbner efter planen til Pinselørdag, hvor vi har sommermarked.
Da kommunen kaldte, måtte bestyrelsen i hast nedtage julelyskæderne i Hovedgadens træer, dels fordi de
skulle beskæres, dels pga. fejlmontage, der ødelægger træerne. Desværre en ret umulig opgave, da ledninger
var viklet omkring grenen. Vi har måttet indkøbe nye kæder, da mange ikke kunne redes. De er valgt billigere
grundet krav om mindre vægt til de tynde grene. De er finansieret via midler fra kommune pulje.
Vi arbejder fortsat på at Vesterkøb kan få julebelysning. Ønsker indspark fra de respektive butikker. Der
arbejdes også på flaghuller på Vesterkøb, som vi håber, er klar til høstmarkedet. Der arbejdes på nye
flagstænger, som skal være vores egne. Gamle julehjerte belysning er genfundet, kan evt. genbruges.

Hjemmeside er flyttet til sikker platform og der arbejdes på at stadepladser
kan bookes online, med ønsket om nogle enkelte kræmmere udefra.
Udskiftninger i bestyrelsen så suppleanter kom i spil. Mette flyttede og Sanne
tog over, Sanne flytter og Danni tog over. Nyt blod efterlyses. Til sidst en tak
for samarbejdet med erhvervsforum og turistforeningen.
Og tak til sponsor, Jensen skilte, Bollinis, Byens bager og Skjold Burne Vinhandel.
Der var ingen uddybende spørgsmål til den fyldige beretning, der blev taget til efterretning.

Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Peter omdelte og gennemgik på kassereren vegne regnskabet.
Regnskab blev enstemmigt godkendt.

Fremlæggelse af budget for det kommende år (2019) Medlemsfremgang passeret 80 medlemmer.
Kalkulerer med et mindre overskud på 7.400,-. Carl Otto foreslog at posten ’Møder og arrangementer’ bør
deles op i separate punkter. Tages til efterretning. Budget vedtaget.

Fastsættelse af kontingent på uændret kr. 700 + moms blev godkendt under vedtagelse af budget.
Valg af formand for 2 år på lige år ikke aktuelt
Valg af kasserer for 2 år på ulige år. Henriette er på valg. Peter orienterede om den særlige situation og
fremhævede, at vi havde fortilfælde i forhold til virksomhedens adresse. Henriette anbefales genvalgt.
Henriette blev genvalgt med applaus.

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år - der vælges 2 på lige år og 1 på ulige år. Erik redegjorde for
Dannis post, der er på valg. Danni blev genvalgt.

Valg af minimum 2 bestyrelsessuppleanter - Poul Obel , P. Obel erhvervsservice og Benny Friis, Fløng
Forsamlingshus, meddelte deres kandidatur og blev valgt med applaus.

Valg af 1 revisor. Carl Otto er på valg og modtager genvalg. Blev valgt med applaus.
Valg af 1 revisorsuppleant – Pernille Buus er på valg. Flytter privat men virksomheden bevares i byen.
Modtager genvalg og blev genvalgt.

Indkommende forslag. Ingen indkomne.
Eventuelt. Ulrik, sekretær i Erhvervsforum orienterede om: Husk de kommende arrangementer, opera til
sommer, besøg hos Dansk Retursystem d. 22. maj, besøg hos Hedeland Goldklub med oplægsholder om
netværksudbytte.
Formaden fik det sidste ord og afsluttede med at takke Jan, for at lede generalforsamlingen.
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Ordstyrer Jan Deleuran

Formand Peter Kjeld Jensen

