
B2B Vestsjælland 

Referat af netværksmøde den 24. november 2016 

 

 Status på medlemmer: 

I dag er vi 23 medlemmer, 10 nye er kommet i løbet af i år.  

 Evalueringsresultater:  

Generelt tilfredshed, rapporten ligger hos styregruppen. 

 

Ud fra den mundtlige evalueringer lød der en række forslag: 

- Der er ønsker om at holde et evalueringsmøde eksempelvis en gang om året, hvor man kan tale 

om, hvad vi kan gøre bedre, om hvad rører sig i netværket.  

- Møderne kan afholdes oftere 

- Forening skal sikre sig, at proceduren for indtagelse og exclusion af medlemmer er skrevet ind i 

vedtægterne.  

  

 Budget: 

Indtægter i 2016: 42.200,- 

Udgifter i 2016: 7.863,- 

Overskud i år 34.337,- + 7.603,- fra tidligere år.   

I alt kommer vi i det nye år med et samlet overskud på 41.940,-  

 

 Ny proces: 

Fra det nye år skal netværket træde ud af Erhvervscentrets regi og omlægges til en forening. 

Fra januar 2017 er netværket fuldstændig uafhængig, og derfor selv skal sikre drift og økonomi.  

Michael gennemgik vedtægter og forretningsorden.  

Der skal vælges en bestyrelse, der er p.t. 5 medlemmer, der vil stille op. Der skal vælges 3 

bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 2 medlemmer kommer til at sidde i 2 år, og 1 medlem 

sidder 1 år, så bestyrelsen ikke komme til at skiftes helt ud hvert år.  

Valg af bestyrelse sker ved den stiftende generalforsamling.  

Vedtægter bliver vedtaget til generalforsamling.  

Vedtægter og forretningsorden bliver senere sendt ud på mail til medlemmerne og efter 

godkendelse offentliggjort på hjemmesiden.  

Den stiftende generalforsamling sker inden første møde i det nye år (første netværksmøde er 

planlagt til den 30.1.17). Der skal indkaldes til den stiftende generalforsamling ved 14 dagens 

varsel.  

 

Da bestyrelsen ikke kunne blive valgt i dag, er der besluttet, at den nuværende styregruppe 

fortsætter frem til valget af bestyrelsen til generalforsamling i 2017.  

 

Det er besluttet, at Ronny Banerjee træder ind i styregruppen. 

 

Michael har bemærket, at efter omlægning bliver B2B Vestsjælland til den eneste erhvervsforening, 

der dækker hele Vestsjælland.  

 



 Netværkspriser: 

 

Kåring af Årets netværker – vinderen er Britta Olsson 

Kåring af Årets vært – vinderen er Britta Olsson 

 

 Næste møder:  

Julefrokost den 30. november, og den stiftende generalforsamling bliver holdt som et separat 

møde d. 5-1-17. indkaldelse er sendt ud. Næste ordinære netværksmøde er den 30. januar kl. 8-10 

stedet er ikke fastsat endnu. 


