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Indbydelse til generalforsamling for 

Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 

 

Tirsdag den 27. april 2021 kl. 16:30 

OBS: På grund af det fortsatte forsamlingsforbud afholdes generalforsamlingen digitalt 

 
Bestyrelsen har fornøjelsen af at invitere til generalforsamling, der igen i år bliver afholdt på en 
væsentligt anderledes måde som følge af de begrænsninger, vi er pålagt på grund af COVID-19. 
 
Vi kommer derfor desværre ikke til at mødes fysisk, men vil i stedet samles digitalt.  
 

2020 har, omstændighederne til trods, været et relativt fornuftigt år for erhvervslivet i 

Frederikssund. Corona har ramt særlige sektorer ufatteligt hårdt med hidtil usete, langvarige 

nedlukninger, og samtidig melder andre sektorer om rekordår.  

Sammen vil vi kort se tilbage på en meget begivenhedsrig periode og frem mod de væsentligste 

tiltag og indsatsområder i 2021. I den forbindelse kan vi naturligvis ikke undgå at berøre det 

enorme granatchok, som nedlukning af Danmark har efterladt erhvervslivet i. Dette behandler vi 

efter selve generalforsamlingen, når vi afholder virtuelt netværksmøde. Se mere i den vedhæftede 

invitation. 

 

Generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægterne og skal finde sted inden udgangen af april 

måned med følgende dagsorden: 

1) Valg af dirigent 

2) Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 

3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 

4) Forelæggelse og godkendelse af budget og forslag til kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser for 2021. 

5) Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne ændres, således at foreningens navn og formål er 

tidssvarende. Se de konkrete vedtægtsændringer i medsendte notat. 

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Bestyrelsen består af min. 9 og max. 11 medlemmer. Frederikssund Kommune udpeger 2 

medlemmer af bestyrelsen i forbindelse med konstitueringen efter et kommunevalg. For denne 

periode er det Niels Martin Viuff (C) og Tina Tving Stauning (A).  

 

Den resterende bestyrelse vælges af generalforsamlingen. De af generalforsamlingen valgte 

bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.  

 

 



   
 

   
 

På valg er: 

Annette Kobberup, CO-RO A/S 

Henrik Støwer Petersen, Mountain Top Denmark ApS 

Mette Brink, Amphenol Procom A/S 

Michael Tøgersen, Handelsbanken  

Tom Hoel, Aerobicgården 

 

Bestyrelsen indstiller til genvalg:  

Annette Kobberup, Henrik Støwer Petersen, Mette Brink, Michael Tøgersen og Tom Hoel. 

7) Valg af revisor 

Bestyrelsen indstiller genvalg af revisor: Dansk Revision, Frederikssund. 

8) Eventuelt 

 

 

Denne invitation er udsendt elektronisk, og der vedhæftes kopi af årsregnskab for 2020 samt 

forslag til nye vedtægter. 

Denne information samt bilag kan også ses på: www.frederikssunderhverv.dk eller afhentes på 

kontoret i Havnegade 5A, 3600 Frederikssund. 

Afhent lokal ‘goodie-bag’ 
Når du er tilmeldt, kan du umiddelbart inden arrangementet afhente en ‘goodie-bag’ i Havnegade 
5A med lokale delikatesser, som vi sammen kan nyde under generalforsamlingen.  
 
Flere detaljer om det digitale setup følger, når vi nærmer os den 27. april. 
 
Meddel os gerne senest torsdag den 22. april, om du ønsker at deltage. Tilmelding skal ske på 

vores hjemmeside via dette link:  

https://frederikssunderhverv.dk/event/generalforsamling-i-frederikssund-erhverv/. 

Vi glæder os til at se dig til en anderledes, digital generalforsamling! 

 

 

På vegne af Frederikssund Erhverv, 

Michael Tøgersen 

Formand   


