Generalforsamling 2016
Fredericia Håndværkerforening

Generalforsamlingen den 15. marts 2016 klokken 17.00-18.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Godkendelse af regnskabet, underskrevet af bestyrelsen og revisor
4. Behandling af rettidig indkomne forslag fra foreningens medlemmer
5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Referat med ovenstående dagsorden

1. Valg af dirigent
Otte Henriksen blev valgt som dirigent, og han erklærede rettidig varsling og indkaldelse til årets
generalforsamling.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formand, Sten Jensen, gav et tilbageblik på året, der gik og var tilfreds med foreningens aktiviteter
samt stiftelse og samarbejde med Business Fredericia.
Bestyrelsen var samlet 6 gange i 2015 og afholdte i alt 6 arrangementer i årets løb:








Sommerudflugt til Ærø
Infomøde om udbud og indkøb i Fredericia Kommune
Julebanko med fællesspisning
Julekoncert i samarbejde med Brandt Revision og Rådgivning
Rundvisning ved DM i Skills i Messe C med fællesspisning
En kæmpe succes og stor ros til Fredericia og Messe C for værtskabet og afholdelse. Tak
til Michael Kristensen for et stort lobby-arbejde.
Dilettant forestilling i Erritsø med fællesspisning
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Øvrige punkter:
Der er generelt fint pressedækning af foreningens aktiviteter.
Tæt dialog omkring indkøb og udbud i Fredericia
Business Fredericia, Fredericia Håndværkerforening og Fredericia Kommune har oprettet et fælles
forum med inddragelse af et bredt udvalg af lokale håndværkere.
I det forum er der skabt god dialog omkring indkøb- og udbudspolitikken i kommune-regi. Den
endelige beslutning om det fremtidige set up er ikke taget endnu, men drøftelserne har været gode
og har skabt større forståelse.
Fredericia Håndværkerforening med til at skaffe praktikpladser
En partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening, EUC Lillebælt og
Fredericia Kommune – med jobcentret som brobygger – har indgået en partnerskabsaftale. Den
skal sikre et samarbejde, så der etableres de praktikpladser, der er nødvendige for at sikre, at
unge kan få den uddannelse, de ønsker – og at virksomhederne kan skaffe veluddannede
arbejdskraft.
Det seneste år har stort set alle skaffet sig en læreplads. For nylig har vi dog modtaget tre
tømmerlærlinge-ansøgninger, som er rundsendt til tømrerfirmaer blandt vores medlemmer.

Samarbejde med Erritsø Fællesskole
Foreningen har lavet en aftale med Krogsager og Højmosen skole om at hjælpe med kontakter til
fagkompetencer i forbindelse med deres 5. og 6. klassers værelsesprojekter. Vi har til d.d. været
gæstelærer ved præsentation om udviklingen af dansk hus-arkitektur og elinstallation. En elev fra
Kolding Designskole har været på besøg og fortælle om, hvad man arbejder med som designstuderende.
Kommende indlæg er planlagt fra en maler, som vi håber også at finde blandt vores medlemmer.
Vi har også igangsat et besøg på EUC, hvor eleverne skal arbejde lidt med jern.
Vi håber, at sådanne tiltag kan være med til at vække interesse for de erhvervsrettede
uddannelsesretninger i en tidlig alder.

Økonomisk bidrag til Boli.nu/Egil Rasmussen lærlingeprojekt
Foreningen har øremærkede penge til uddannelsesmæssige formål via to legat-puljer og har netop
tildelt 50 t.kr. til Boli.nu/Egil Rasmussen lærlingeprojekt.
Projektet handler om istandsættelse af 3 lejligheden i Korskærparken, som alene istandsættes af
lærlinge.

3. Godkendelse af regnskabet, underskrevet af bestyrelsen og revisor
Foreningens revisor gennemgik regnskabet.
Overskuddet er steget siden sidste år, og der vil i lighed med 2015 også være et tilskud til
Business Fredericia på 50 t.kr. for sekretariatsassistance.
Medlemsskaren er stabil.
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Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

4. Behandling af rettidig indkomne forslag fra foreningens medlemmer
Ingen fremkommende forslag.

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent
Foreningens revisor gennemgik næste års budget.
Kontingent fastholdes.
Indtægter forventes på samme niveau som forrige år og et overskud på 35 t.kr.
Budgettet blev godkendt af forsamlingen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Stig Andresen erstatter bestyrelsesmedlem, Dennis Petersen, der ikke ønsker genvalg.
Kevin Barasinski erstatter bestyrelsesmedlem, Ole Møller, der går på pension.
Allan Bang Thomsen, ønsker genvalg.
Michael Kristensen, ønsker genvalg.
Kommende bestyrelse 2016 blev godkendt af forsamlingen.







Formand, Sten Jensen
Næstformand, Nicolaj Ussing
Kasseansvarlig, Allan Bang Thomsen
Bestyrelsesmedlem, Stig Andresen
Bestyrelsesmedlem, Kevin Barasinski
Bestyrelsesmedlem, Michael Kristensen

7. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår, at Carsten Pedersen fra Brandt Revision & Rådgivning genvælges som
revisor.
Revisor blev godkendt af forsamlingen.

8. Eventuelt
Ingen punkter eller bemærkninger fremført på generalforsamlingen.
Formanden afsluttede med en stor tak til Ole Møller for 3 gode år og hans altid store hjælpsomhed,
opbakning og indsats i hans bestyrelsesarbejde. En tak til dirigenten, som også fremadrettet vil
være en håndværker, når foreningen holder generalforsamling.
Formand og bestyrelsen ser frem til et spændende nyt år, der venter forude.

Godkendt af bestyrelsen
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