Amager Erhvervsråd
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DK 2300 København S

Telefon: +45 3250 4401.
Hjemmeside: www.amagererhvervsraad.dk
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Amager Erhvervsråd afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 24. februar 2020
på Hotel Radisson Blu, Amager Boulevard 70, 2300 København S.
Foreningens formand Birger Larsen, bød velkommen.
1) Valg af dirigent
 Niels Hald blev enstemmigt valgt som dirigent.
 Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig.
2) Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år
 Dirigenten gav ordet til formanden for aflæggelse af beretning.
i) Formandens beretning vedhæftes.
 Der var et par bemærkninger til formandens beretning
i) Tårnbys borgmester Allan Andersen forklarede, at både Tårnby og Dragør havde søgt
fremkommelighedspuljen om tilskud til at udvide Englandsvej fra Tømmerup til
motorvejsnedkørslen, men begge kommuner havde fået afslag idet man anså det for et
trængselsproblem! - og ikke et fremkommelighedsproblem!
ii) Med hensyn til Amager Strandvej, var det på tale med en østlig ringvej til havnetunnel, men der
kommer et udspil af en art i løbet af foråret.
iii) Kasper fra Refshaleøens Ejendomsselskab udtalte, at en havnetunnel er vigtig for os. Der er
stort fokus på arbejdspladser og på den gamle B&W grund er der mange enkelt og to mands
virksomheder og et par enkelte med 25-50 ansatte. Med havnetunnelen, vil det vil gøre det
muligt at tiltrække flere virksomheder som kan generere flere arbejdspladser.
iv) Efter disse bemærkninger, blev formandens beretning godkendt af forsamlingen med applaus.
3) Forelæggelse af det reviderede årsregnskab med status til godkendelse
 Revisor, Claus Padkjær Jensen, forelagde regnskabet for 2019.
i) Der var ingen bemærkninger til revisorens gennemgang af regnskabet, der herefter blev tiltrådt
af forsamlingen med applaus.
4) Formand på valg (for 2år)
 Formand Birger Larsen blev genvalgt

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer – (for 2 år) jf. vedtægternes §5.1
 Rene Steinvig blev genvalgt for 1 år
 Johnny Beyer blev genvalgt for 1 år.
 Tom Fuglevig blev genvalgt for 2 år
 Danielle Hansen valgt for 2 år
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Den samlede bestyrelse består nu af
 Formand Birger Larsen – Køkkencenter Amager
 Bestyrelsesmedlem Rene Steinvig – Gunnar Madsens Vinhandel
 Bestyrelsesmedlem Johnny Beyer – Malerfirmaet Johnny Beyer
 Tom Fuglevig – Konsulent
 Danielle Hansen – Sundby Rengøring
6) Valg af suppleanter til bestyrelsen (1 år)
 Ingen
7) Valg af 1 ekstern og 1 intern revisor – (1 år).
 Claus Padkjær Jensen blev genvalgt som ekstern revisor.
 Frank Andersen blev genvalgt som intern revisor.
8) Valg af en revisorsuppleant (for 1 år)
 Henning Jensen blev genvalgt som revisorsuppleant.
9) Behandling af indkomne forslag
 Ingen indkomne forslag at behandle
10) Fastsættelse af kontingent for indeværende år
 Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev enstemmigt vedtaget.
11) Eventuelt
 Formand Birger Larsen udnævnte på den samlede bestyrelses vegne, den tidligere mangeårige
formand Hugo Andersen til Æresmedlem af Amager Erhvervsråd. Han fik overrakt et diplom af
formanden samt blomster.
i)

Hugo Andersen takkede bestyrelsen for den store ære og fortalte, at det var i disse lokaler, han
startede i 1984 og, at han syntes, at politikerne er blevet mere tilgængelige nu end tidligere. Til
gengæld er antallet af opgaver accelereret hen over årene, så det er ikke blevet nemmere at
rekruttere bestyrelsesmedlemmer.



Der var ingen yderligere kommentarer, og dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet
og gav ordet til formanden.



Formanden takkede dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen overrakte Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Amager
Erhvervspris 2019
Forinden holdt han en tale hvori han beskrev sig selv som Amagerkaner idet han er født her og har boet her
altid og stadig bor her. Han er valgt på Amager og hans rødder ligger her.
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Han gav i sin tale motivation for hvad og hvilke parametre der var givet for motivation af modtageren af
Amager Bladet og Amager Erhvervsråds pris, som han derefter overrakte til Sundby Rengøring, i
samarbejde med Jan Jeppesen fra Amager Bladet.
Efterfølgende var Amager Erhvervsråd vært ved en middag.

Formanden
Birger Larsen

dirigenten.
Niels Hald

Mødet blev således opfattet og registreret af Marianne Beyer
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