
Brønshøj den 11 april  2007

Referat fra ordinær generalforsamling.

Tirsdag den 20. marts 2007 kl. 18:30
på Restaurant Bellahøj, Bellahøjvej 20, 2700 Brønshøj

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent: Niels Elvstrøm blev valgt

2. Formandens beretning: 
Året 2006 har været et godt år for HBH. Vi har haft en konstant tilgang af nye medlemmer. Hvordan er det sket?

Vi har først og fremmest en meget velfungerende hjemmeside og præsentationen af nye medlemmer i Brønshøj 
Husum avis, hvor vi skylder Flemming Anthony en stor tak for enestående opbakning her og i mange andre 
sammenhæng i forbindelse med vore aktiviteter især vore BY Night arrangementer.

Af forskellige aktiviteter vil jeg gerne fremhæve de 2 By Night dage, det er dage som har brændt sig fast hos vore 
kunder, derfor prioriterer vi disse arrangementer højt i bestyrelsen.

Jeg har i årets løb deltaget i en række møder i SSH (Storkøbenhavns samvirkende handelsforeninger)
Her har alle de omkringliggende handelsforeninger meldt om stærk tilbagegang, hvor vi kun kender ordet frem.

For uden før nævnte mener jeg også det har meget at gøre med at holde sig i hovedhøjde med vore kunder og vise 
dem at vi virkelig holder af dem.

I den globaliserede verden vi lever i er det meget vigtigt at beholde det lokale islæt helt intakt. Det skaber tillid og 
nærvær.

       
      Som det fremgår, træder jeg i aften tilbage som formand for HBH og vil i den forbindelse takke for et formidabelt 
      samarbejde med den øvrige bestyrelse.
      Det er meget dygtige og engagerede mennesker som i roligt kan være trygge ved.

Mit fremtidige håb for HBH vil være at der fortsat vil ske en tilstrømning til foreningen så den kan vokse sig endnu 
større og indflydelsesrig.
 
Formandens beretning blev godkendt. 

       
        Maj-Britt Petersen holdt en kort afskedstale for Søren Kjerulff og overrakte en afskedsgave fra medlemmer og 

Bestyrelsen.

3.. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse: regnskabet blev godkendt.

4.  Fastsættelse af kontingent og bestyrelsesgodtgørelse: bestyrelsen foreslog at det forblev uændret, det blev 
vedtaget. 

5. Behandling af indkomne forslag: der var ingen forslag
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6. Valg af formand –  Søren Kjerulff, Kjerulff Ure & Guld modtager ikke genvalg , bestyrelsen indstiller Ulla Bille 
Christensen, KC Møbler som blev valgt.

7.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i flg. vedtægterne. På valg er Maj-Britt Petersen , City EL-Service som 
modtager genvalg .Joan S.Toft Marcus modtager ikke genvalg .Bestyrelsen indstiller Lone Sølberg – Dikkedar

       Maj-Britt blev genvalgt og Lone blev valgt

7.a Valg af nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Søren Kjerulff bestyrelsen indstiller Dorte Buch – Dorte´s Lingeri
       Dorthe blev valgt.

8. På valg som suppleanter er Lene Fritche, Fritsche Design som modtager genvalg. Bestyrelsen indstiller June 
Nybo Hammer, Danske Bank Brønshøj,  i stedet for Lone Sølberg , Dikkedar

       Lene blev genvalgt og June blev valgt. 

9. Valg af 2 revisorer.  På valg som revisorer er: Ilja Lawaetz Linde Apotek og Mikael Storm, Nordea Brønshøj.
         Ilja og Mikael blev valgt.

10. Og endelig skal vælges en revisorsuppleant  på valg er Tom Hvillum, Danske Bank Husum   
      Tom blev valgt. 

11. Eventuelt. Der var intet til eventuelt så dirigenten takkede for god ro og orden. 
              Formanden takkede for en god generalforsamling.

For referat
Maj-Britt Petersen

Sekretariat c/o City El-Service A/S, Frederikssundsvej 121 *  2700 Brønshøj   
Tlf: 20 42 07 73 * Fax: 38 89 05 22 *  mail: cityelmp@adr.dk

mailto:cityelmp@adr.dk

	Tirsdag den 20. marts 2007 kl. 18:30
	7.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i flg. vedtægterne. På valg er Maj-Britt Petersen , City EL-Service som modtager genvalg .Joan S.Toft Marcus modtager ikke genvalg .Bestyrelsen indstiller Lone Sølberg – Dikkedar
	8. På valg som suppleanter er Lene Fritche, Fritsche Design som modtager genvalg. Bestyrelsen indstiller June Nybo Hammer, Danske Bank Brønshøj,  i stedet for Lone Sølberg , Dikkedar
	9. Valg af 2 revisorer.  På valg som revisorer er: Ilja Lawaetz Linde Apotek og Mikael Storm, Nordea Brønshøj.


