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Ordinær generalforsamling i HEN – Hørsholm
Erhvervs Netværk

26. maj 2021
Af Tine Junget Røhling

Onsdag den 26. maj 2021, kl. 18.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i HEN,
Hørsholm Erhvervs Netværk på Rungstedlund ved Karen Blixen museet, Rungsted
Strandvej 111 efter forudgående meddelelse herom og instruks.
Følgende medlemmer af HEN var fremmødt:
Jørgen Søndergaard, JS Consult
Hanne Clausen, Hanne Clausen
Jan Dombernowsky, Intellex HealthCare
Michel Hansen, KRESTON Hørsholm
Tine Junget Røhling, KM2JOB ApS
Klaus Fænø, Fænø Design
Anja Bødiker, HundeAmbassaden + Acoun
Jesper Lasthein, nystartet
Erik Fraas, PØR, Privatøkonomisk Rådgivning
Linda Sjöström, Intellex Management
Torben Vang, LivingLean ApS
Henrik Vetter
Carsten Esbensen
Thomas Poulsen
Kira Milan, Champagneuniverset
Katrine Gilberg
Louise Hellesøe
Steffen Dalby
Mia Christensen
Diana Lindegaard
Christian Henriksen
Lisbeth Chabert
Susanne Zabava
Martin Nielsen
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Foreningens formand, Jan Dombernowsky bød velkommen til de fremmødte, og
fremlagde følgende dagsorden, som var udsendt til medlemmerne i forbindelse med
indkaldelse til generalforsamlingen – jf. foreningens vedtægter.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsens beretning for året 2020.
Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse.
Forelæggelse af budget 2021, herunder fastlæggelse af kontingent, til godkendelse.
Forslag fra medlemmerne, jf. vedtægternes § 6
Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 10
Valg af suppleanter til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 10
Valg af revisor, jf. vedtægternes § 13
Eventuelt

Ad 1 – Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslog Jørgen Søndergård som dirigent.
Da ingen andre ønskede at stille op som dirigent, blev Jørgen Søndergård valgt til
dirigent med akklamation.
Dirigenten takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt.
Ligeledes konstaterede Jørgen Søndergård også at generalforsamlingen var
beslutningsdygtig, og at beslutninger ville blive truffet med simpel stemmeflerhed.

Ad 2 – Bestyrelsens beretning for året 2020
Bestyrelsens sammensætning og arbejdsopgaver
Efter generalforsamlingen den 22. april 2020 og det efterfølgende konstituerende
bestyrelsesmøde den 27. april, blev bestyrelsessammensætningen som følger:
(JD) Jan Dombernowsky, Formand
(TJ) Tine Junget, Næstformand
(HC) Hanne Clausen, Kasserer
(KF) Klaus Fænø, Bestyrelsesmedlem
(JQ) Jørgen Quist Nielsen, Bestyrelsesmedlem
(EF) Erik Fraas, Suppleant
(JL) Jesper Lasthein, Suppleant
KF blev ansvarlig for hjemmeside og on-line aktiviteter, JQ for medlemsmøder og
medlemsaktiviteter og TJ sammen med Hanne for afvikling af Hen-huset samt for at
finde nye lokaler. Jesper og Erik for SoMe samt netværk og nye medlemmer.
Medlemsmøder og aktiviteter
Der har været 4 velbesøgte medlemsmøder under titler som HEN Sparring Konceptet.
(Sonja Ploug, Linda Sjøstrøm og Klaus Fænø), Hvad alle bør vide om kundepsykologi og
salg. (Søren Lindhardt), Visual Branding – sender du de rigtige signaler? (Klaus Fænø)
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samt Ideer til at identificere forbedrings -og udviklingsområder i din virksomhed.
(Jørgen Søndergaard).
Alle har været gennemført med succes og stort engagement fra alle deltagere og med
fokus på at fremme det netværk og den vidensdeling, som er foreningens fundament.
Sammen med de øvrige erhvervsorganisationer i Hørsholm, deltager HEN med 2
repræsentanter i de ca. kvartalsvise Erhvervsråds møder med kommunen, som har til
formål at drøfte og foreslå erhvervsfremmende tiltag i kommunen.
Bestyrelsesmøder
Der er blevet afholdt 1 bestyrelsesmøde hver måned på nær sommerferien.
Den afgående formand takkede for mange år i foreningen til bestyrelsen og alle
medlemmerne for at have fået lov til at præge HENs udvikling lige fra starten i 2013, og
lovede fremover fortsat at være et aktivt medlem af foreningen, men udenfor
bestyrelsen.
HENhuset
Dette lejemål blev afsluttet primo 2020, men vi lejede et rum til vore møbler og
effekter frem til august, hvor vi indgik aftale med Frivilligcentret om medlemskab og
dermed benyttelse af deres faciliteter på Rungstedvej 1. 1.
Strategi 2021 og fremover
Vi har været noget underdrejet p.g.a. Corona, og den nye bestyrelse vil nu, hvor
Danmark er lukket op på ny, vende tilbage til medlemmerne med nye arrangementer
m.v.

Ad 3 – Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til
godkendelse
HENs revisor, Michel Hansen gennemgik årsregnskabet, som var udsendt forud for
generalforsamlingen.
Revisor har givet anmærkningsfri påtegning.
Regnskabet godkendt enstemmigt ved akklamation.

Ad 4 – Forelæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent, til
godkendelse
Formanden gennemgik budget 2021. P.t. 48 medlemmer, og der er budgetteret med
45 medlemmer.
Budget og uændret kontingent for 2021 herefter enstemmigt vedtaget ved
akklamation.

Ad 5 – Forslag fra medlemmerne
Nyt navn til foreningen blev vedtaget
Der er ikke indkommet forslag i øvrigt..
Side 3 af 4

Ad 6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
• Jan Dombernowsky – ønsker ikke at genopstille
• Hanne Clausen – ønsker ikke at genopstille
• Jesper Lasthein – ønsker genvalg
• Jesper indtrådte i bestyrelsen i efteråret 2020 i stedet for Jørgen Quist Nielsen,
som udtrådte pga. sygdom
• Erik Fraas – ønsker valg til bestyrelsen eller genvalg som suppleant
Følgende medlemmer ønsker nyvalg til bestyrelsen eller som suppleanter:
Henrik Vetter – ønsker valg til bestyrelsen
• Erik Fraas og Henrik Vetter blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.

Ad 7 – Valg af suppleanter til bestyrelsen
Følgende to medlemmer har tilkendegivet ønske om at opstille som suppleanter til
bestyrelsen
• René Nørbjerg – ønsker valg som suppleant
• Carsten Esbensen – ønsker valg som suppleant
De to kandidater blev valgt med Carsten Esbensen som 1. suppleant og René Nørbjerg
som 2. suppleant.

Ad 8 – Valg af revisor
Michel Hansen, ”Kreston”, Hørsholm genvalgtes enstemmigt ved akklamation.

Ad 9 - Eventuelt
Dirigenten takkede for god orden, og afsluttede generalforsamlingen. Formanden
sagde tak til dirigenten, og oplyste at den nye bestyrelse mødes den 2. juni 2021 til
konstituerende bestyrelsesmøde.
Generalforsamlingen afsluttet ca. kl. 19.15.
Hørsholm, den 31. maj 2021
Dirigent:

Formand:

__________________________
Jørgen Søndergård

__________________________
Jan Dombernowsky
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