Referat af generalforsamling i Erhverv Lystrup 21. feb. 2013
Sted: Café Kirstinelund, Skæringvej 100, Lystrup
Tid: kl. 18.00
1. Valg af dirigent
Bo Gustafsson, Ejendomsselskabet Gryskær blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamling var lovligt indvarslet.
Dagsorden blev godkendt.
Der var fremmødt 23 deltagere i generalforsamlingen.
2. Formandens beretning
Hanne Nippin fremlagde beretning for året. Udtrykte tilfredshed med et godt fremmøde.
Formanden gennemgik den sidende bestyrelses strategi og målsætning etableret i 2011. Medlemstallet er
forøget fra 50 til nu 90 medlemmer. 38% af medlemmerne har deltaget ved de sidste 3 arrangementer. Der er
ikke datagrundlag til vurdering af hvorvidt, der medtages medlemmer ved udbud af opgaver i
medlemsvirksomheder. Samlet set er bestyrelse tilfreds med udviklingen i Erhverv Lystrup.
Der har i det forløbne år været afholdt mange aktiviteter og arrangementer herunder:
- Workshop med Facebook og socialemedier
- Workshop med søgeoptimering og annoncering i google
- Aros rundvisning
- Lystrup Revyen - ikke så mange deltagere
- Foredrag ”Få succes i salget” med John Harmsen hos ID Hair med kaffe brygger
Der har været lavet fælles Temasider i Lokalavisen 2 gange og medlemmer opfordres til at støtte op med
annoncering og input til gode historier, der kan bringes i avisen. Lokalavisens artikler i forbindelse med
Temasider var ikke specielt erhvervsrelevante, hvilket skal forbedres i de komme Temasider.
Der har været afholdt møde med erhvervsforeningerne Erhverv 8541 Løgten/Skødstrup og Favrskov
Erhvervsråd til erfaringsudveksling og drøftelse af evt. fremtidige fællesarrangementer.
Bestyrelsen har lavet en ny aktivitetsplan for det kommende år som formanden gennemgik i hovedtræk.
Medlemmerne opfordredes til at komme med input til arrangementer. Der kom gode input hertil.
Bestyrelsen har arbejdet med ny strategi og målsætning frem til 2015. Der arbejdes med følgende strategi:
”Styrkelse af EL og virksomhederne i lokalområdet gennem opbygning af et netværk blandt
erhvervsvirksomheder i Lystrup og opland med fokus på at synliggøre erhvervslivet”
Bestyrelsen vil arbejde med at skabe større synlighed af medlemmerne i lokalområdet, dette vil bl.a. ske ved
at hjemmeside skal prioriteres højere.
- Vil lave en profil for alle medlemmer
- Skal kunne bruge hjemmeside mere aktivt
- Skal kunne anbefale hinanden i Lystrup
- Vil gøre erhverv og medlemmer synlige i Lystrup
Vi ønsker, at tilgodese både store og små virksomheder i lokalområdet.

Der laves en brochure for Erhverv Lystrup, der kan udleveres til potentielle medlemmer. Medlemmer
opfordres til at deltage i opgaven med at skaffe medlemmer og øge kendskabet til Erhverv Lystrup.
Medlemmer opfordres til at afholde eller komme med input til workshops for medlemmer med aktuelle
emner.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Regnskab
Johan, KTP Data gennemgik regnskabet. Bestyrelse og revisorer har godkendt regnskab.
Der er modtaget kontingenter med kr. 87.000 i 2012.
Der er afholdt udgift til arrangementer kr. 33.622. Drift af hjemmeside kr. 3.800.
Annoncer og reklame er afholdt med kr. 17.801. Primært være Lokalavisen for at synliggøre medlemmer i
Erhverv Lystrup.
Årets resultat giver et overskud på kr. 12.543 mod et budgetteret underskud på tkr.3.
Balance viser en egenkapital på kr.117.647, hvoraf likvid beholdning udgør kr. 105.104.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Budget
Der blev fremlagt budget for 2013 af Johan, KTP Data.
Der er 89 medlemmer på tidspunkt for udarbejdelse af budget. Pr. 21/2 2013 var der 90 medlemmer.
Der er afsat tkr. 40 til afholdelse af arrangementer. Der er budgetteret tkr. 20 til en mere aktiv indsats på
hjemmesiden.
Der er afsat t.kr. 40 til markedsføring. Bestyrelse vil prioritere, at der bruges midler til at få alle
virksomheder lagt ind med virksomhedsprofiler på hjemmeside. Der er planlagt 2 temaindlæg i Lokalavisen.
Herudover planlægges små annoncer i Lokalavisen for at få folk ind på hjemmeside. Opdatering af profiler
er en engangsudgift.
Der var en drøftelse af den øgede indsats på markedsføring og hjemmeside. Det er bestyrelsens ønske, at få
øget aktivitet på hjemmesiden og synliggørelse af erhvervslivet i Lystrup.
Kontingent er fastsat til kr. 1.000 uforandret.
Budgettet blev vedtaget.
5. Valg til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen er:
a. Børge Petersen PL Vinimport (2011 – 2013), blev genvalgt
b. Torben Laursen Revision Aarhus (2011 – 2013), blev genvalgt
c. Jesper Nymann, Aparte (indtrådt som suppleant for Jens 2011 - 2013) blev genvalgt
På valg som suppleant er:
a. Mette John, Fysioterapeuterne Lystrup Centervej, modtog ikke genvalg
b. Tine Windfeld, Windfeld, blev genvalgt.
c. Per Rathcke, A/V experten, blev valgt

Øvrige bestyrelsesmedlemmer (ikke på valg i år):
a. Hanne Nippin, Nippin Tegnestue (2012 – 2014)
b. Johan Petersen, ktp Data(2012 – 2014)
c. Gerdt Bennetsen JSA Sikring (2012 – 2014)
6. Valg af revisorer
a. Bente Skare, Fysioterapeuterne Lystrup Centervej, blev genvalgt
b. Bo Louring, Wimex, blev genvalgt
7. Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Der var ikke forslag til behandling
8. Eventuelt
Der var en drøftelse af muligheder for annoncering i Erhvervsavisen og Lokalavisen.
Der var en drøftelse af hvilke arrangementer, der kan afholdes
- Prøver at lave varierede arrangementer for at trækker forskellige typer af medlemmer
- Lave åbne arrangementer
- Drift, hvordan kan man optimere virksomheden
- Lean
- Bryd vanen, Torben Wiese om motivation (minder lidt om Arne Nilsson)
Bo Louring, Wimex anfører, at de faglige foredrag er meget vigtige.
Man drøftede Temasiderne i Lokalavisen. Om det var den rette form omkring annoncer, indstik til avis og
søge at få bragt gode historier i avisen. Bestyrelse vil overveje formen. Den planlagte annoncering i uge 12
laves som planlagt. Det var opfattelsen, at Temasider blev læst og at man lagde mærke til hvilke
virksomheder, der deltog i Temasiderne.
Susanne Flintholm, Officelab vil gerne lave et netværksarrangement. Der er ca. 80 netværkere på
Kirstinelund.
Klaus Nieland, Nieland A/S spørger til hvorvidt foreningen bruges aktivt til at påvirke politikerne i
lokalområdet. I den seneste tid har foreningen ikke været aktiv her. Man er medlem i fællesrådet. Bo
Gustafsson anfører, at erhvervsområdet er forsømt. Man kunne lave et udvalg under Erhverv Lystrup.
Kunne være en ide at lave et fælles samarbejde med Erhverv 8541 overfor politikere for at tilgodese
erhvervslivets interesser.

Generalforsamling er hermed hævet.
Referent Torben Laursen, Revision Aarhus.

