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ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag den 25. april 2018,

på GI. Vindinge, Nyborg
REFERAT

Referat af ordinær generalforsamlin  onsdag den 25. april 2018 kl. 11.00 på Di s
konferencecenter GI. Vindinge, Nyborg

Formanden adm. direktør Thomas Ohm KONE A/S bød medlemmerne velkommen og
gennemgik generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af sidste års regnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget herunder fastsættelse af

kontingent for næste år
5. Valg til bestyrelsen
6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse
7. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent
På bestyrelsens vegne foreslog formanden chefkonsulent Morten Qvist Fog, Dl som
generalforsamlingens dirigent.

Da der ikke var andre forslag, overtog Morten Qvist Fog ledelsen af generalforsamling¬
en.

Med hensyn til generalforsamlingens lovlighed henviste dirigenten til vedtægternes § 9,
stk. 1, ifølge hvilken den ordinære generalforsamling skal afholdes én gang årligt i tiden
1/1 til 30/6. Dirigenten konstaterede, at denne bestemmelse var overholdt.

Indkaldelsen til ordinær generalforsamling blev udsendt pr. e-mail fra sekretariatet til
samtlige medlemmer den 21. marts 2018.

Dirigenten konstaterede på denne baggrund, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet i forhold til foreningens vedtægter.

Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om der var kommentarer til dagsordenen. Da
dette ikke var tilfældet, fortsatte dirigenten til punkt 2 på dagsordenen.
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Ad 2. Formandens beretning
Dirigenten gav ordet til formanden, som aflagde beretning for året siden sidste
generalforsamling. Herefter gav dirigenten generalforsamlingen mulighed for at komme
med kommentarer og refleksioner.

Da ingen ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at formandens beretning var
godkendt.

Ad 3. Forelæggelse af sidste års regnskab til godkendelse
Dirigenten gav ordet til chefkonsulent Jan Stiiskjær, der gennemgik det udsendte
årsregnskab for 2017.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til årsregnskabet.

Da ingen ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at foreningens regnskab var
godkendt.

Ad 4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget herunder fastsættelse af
kontingent for næste år
Jan Stiiskjær præsenterede bestyrelsens forslag til budget for 2018, hvori bestyrelsen
budgetterer med et positivt resultat på kr. 3.700.

Jan Stiiskjær præsenterede desuden bestyrelsens forslag om et uændret kontingent for
2019.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsens forslag til
budget for 2018 samt forslaget om uændret kontingent for 2019.

Da ingen ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen havde
godkendt bestyrelsens forslag til budget for 2018 samt et uændret kontingent for 2019
på:

4.500 for C-medlemmer (0-5 ansatte)
8.500 for B-medlemmer (6 - 20 ansatte)
25.000 for A-medlemmer (+20 ansatte)

Ad 5. Valg til bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen
Dirigenten oplyste, at i henhold til vedtægternes § 13, stk. 1 skal bestyrelsen bestå af
mindst 7 og højst 10 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Dirigenten oplyste, at foreningens bestyrelse efter generalforsamlingen i 2017 bestod
af:
Formand adm. direktør Thomas Ohm, KONE A/S
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Næstformand produktionsdirektør Tommy Rosenkrands, SJEC Danmark A S
Bestyrelsesmedlem direktør Frants Oldenburg, Hydro-Con A/S
Bestyrelsesmedlem adm. direktør Jan Bruhn-Hansen, Schindler Elevatorer A/S
Bestyrelsesmedlem direktør Jan Ellefsen, EMT Inspektion ApS
Bestyrelsesmedlem direktør Jens Bruun, Kiwa Inspecta A/S
Bestyrelsesmedlem adm. direktør Peter Ingildsen, Ingildsen Elevator A/S
Bestyrelsesmedlem adm. direktør Thomas Hindhede, OTIS A/S
Bestyrelsesmedlem ingeniør Werner Jensen, AU Teknik A/S

Følgende var  å valg og genopstillede:
Bestyrelsesmedlem direktør Frants Oldenburg, Hydro-Con A/S
Bestyrelsesmedlem ingeniør Werner Jensen, AU Teknik A/S
Bestyrelsesmedlem direktør Jens Bruun, Inspecta A/S

Følgende var på ikke på valg:
Formand adm. direktør Thomas Ohm, KONE A/S
Næstformand produktionsdirektør Tommy Rosenkrands, SJEC Danmark ApS
Bestyrelsesmedlem adm. direktør Jan Bruhn-Hansen, Schindler Elevatorer A/S
Bestyrelsesmedlem direktør Jan Ellefsen, EMT Inspektion ApS
Bestyrelsesmedlem adm. direktør Peter Ingildsen, Ingildsen Elevator A/S
Bestyrelsesmedlem adm. direktør Thomas Hindhede, OTIS A/S

Da der ikke var andre forslag til kandidater, konstaterede dirigenten, at de pågældende
var genvalgt til bestyrelsen.

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen herefter består af følgende:
Direktør Frants Oldenburg, Hydro-Con A/S
Direktør Jan Bruhn-Hansen, Schindler Elevatorer A/S
Direktør Jan Ellefsen, EMT Inspektion ApS
Adm. direktør Jens Bruun, Inspecta Danmark A/S
Adm. direktør Peter Ingildsen, Ingildsen Elevator A/S
Adm. direktør Thomas Hindhede, OTIS A/S
Adm. direktør Thomas Ohm, KONE A/S
Produktionsdirektør Tommy Rosenkrands, SJEC Danmark A/S
Ingeniør Werner Jensen, AU Teknik A/S

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med Tommy
Rosenkrands som næstformand og Thomas Hindhede som næstformand.

Ad 6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse
Dirigenten konstaterede, at der ved fristens udløb den 11. april 2018 ikke var
indkommet forslag fra medlemmerne.
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Dirigenten meddelte, at bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af foreningens
vedtægter og gav herefter ordet til Jan Stiiskjær, der motiverede bestyrelsens forslag til
vedtægtsændringer.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til motiveringen eller til
bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Da ingen ønskede ordet, konstaterede
dirigenten, at bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer var godkendt.

Ad 7. Eventuelt
Dirigenten spurgte om nogen ønskede ordet.

Da dette ikke var tilfældet, erklærede dirigenten dagsordenen for udtømt, og
generalforsamlingen for hævet. Herefter gav dirigenten ordet til Thomas Ohm, som
takkede dirigenten for en god og myndig ledelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede 11.50.

Dato: l -Z >l€
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