Generalforsamling 2019
Erhverv Norddanmarks generalforsamling finder sted torsdag 21. marts 2019 på Comwell Hvide Hus i Aalborg.
Traditionen tro har vi i forbindelse med generalforsamlingen en gæstetaler og det er denne gang Dansk Erhvervs administrerende
direktør Brian Mikkelsen.
Brian Mikkelsen var medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti i årene 1994-2018, hvor han i flere omgange var
minister. Således var han fra 2001 kulturminister under Anders Fogh Rasmussen, mens han blev justitsminister i Lars Løkke
Rasmussens første regering. Ved ministerrokaden i 2010 blev han økonomi- og erhvervsminister – og da der i 2016 atter blev
dannet en borgerlig regering, blev Brian Mikkelsen endnu en gang erhvervsminister.
I anden omgang som erhvervsminister stod Brian Mikkelsen blandt andet i spidsen for aftalen om lavere registreringsafgift på
biler, erhvervs- og iværksætterpakken, ”Vækstplan for det blå Danmark”, ”Strategi for Danmarks digitale vækst”, ”Vækstplan for
dansk life science” samt en aftale om et enklere og mere effektivt erhvervsfremmesystem.
I dag tegner Brian Mikkelsen erhvervsorganisationen Dansk Erhverv, der repræsenterer et bredt udsnit af virksomheder og
brancheforeninger. Det er Dansk Erhvervs vision at være den mest betydningsfulde politiske repræsentant og foretrukne rådgiver
for erhvervslivet – og det er organisationens mission at skabe konkurrencekraft for medlemmerne i en globaliseret økonomi.

Sponsor af drink er Comwell Hvide Hus Aalborg.

Tid og sted

Pris

Tilmelding

Torsdag 21. marts 2019
Kl. 15:30 til 18:00

Gratis for medlemmer af Erhverv
Norddanmark. Medlemmer er velkomne
til at medbringe en gæst.

Tilmelding sker via
www.erhvervnorddanmark.dk

Comwell Hvide Hus
Vesterbro 2
9000 Aalborg

Ved afbud efter tilmeldingsfristen eller
udeblivelse uden afbud faktureres der kr.
100 ekskl. moms.
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Sidste frist for tilmelding er
torsdag 14. marts 2019 kl. 12:00

Hovedsponsor
- Vores engagement giver dig handlekraft.

Generalforsamling 2019
Program:
Kl. 15.00 - 15.30

Ankomst og registrering

Kl. 15.30 - 16.15

Generalforsamling

Kl. 16.15 - 16.45

Lidt mundgodt og netværk

Kl. 16.45 - 17.45

Årets Hovedtaler: Direktør Brian Mikkelsen - Dansk Erhverv

Kl. 17.45 - 18.00

Uddeling af legater v/Poul Søe Jeppesen og Indlæg om Trademark v/ Anders V. Thomsen

Kl. 18:00

Tak for i dag

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING
a)

Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

b)

Fremlæggelse af det reviderede og deciderede regnskab til godkendelse

c)

Valg af bestyrelse

		

Steen Royberg - afgår efter tur

		

Klaus Fossing – afgår efter eget ønske udenfor tur

		

René Daarbak - på valg. Modtager genvalg

		

Michael Johansson - på valg. Modtager genvalg

		

Valg af suppleanter til bestyrelsen

d)

Valg af revisorer

e)

Valg af decisor

f)

Indkomne forslag –

		
g)

Der er ikke indkommet forslag

Eventuelt

*) Regnskab i hovedtal kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet
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Hovedsponsor
- Vores engagement giver dig handlekraft.

