
Referat af: 

Ordinær generalforsamling 2021 i 

Foreningen af Liberale Erhvervsdrivende i Køge 

Torsdag den 21. oktober kl. 18 

Galoche Allé 6, 4600 Køge 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed de eneste to år 

3. Årsrapporten for 2019 og 2020 til godkendelse 

4. Forslag til kontingentopkrævning 

5. Drøftelse af foreningens fremtid og aktiviteter 

6. Indkomne forslag fra medlemmer 

7. Valg af bestyrelsen 

8. Eventuelt 

 

Fremmødte: Rasmus Dehn Larsen, Hanne Kjærbølling, Torben Jantzen, Poul 

Moesgaard. 

Ad.1. Poul Moesgaard blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede 

generalforsamlingens lovlighed og gav ordet til formanden for aflæggelse 

af beretning. 

Ad.2. Rasmus Dehn Larsen aflagde formandens beretning. Siden seneste 

generalforsamling har været afholdt et møde med Køge 

Arbejdsgivernetværk, som jævnligt afholder medlemsarrangementer. 

FLEK´s medlemmer er velkomne til at deltage ved en del af disse 

arrangementer mod en beskeden brugerbetaling. Invitationer koordineres 

via formandsskabet. 

Torben Jantzen bemærkede, at flere af FLEK’s medlemmer er små 

virksomheder, som ikke har interesse i af være med i Køge 

Arbejdsgivernetværk, og det er en god mulighed at kunne deltage via 

FLEK i stedet. 

Formanden har løbende deltaget i møder i Køge Erhvervsudviklingsråd, 

hvor FLEK har fast medlemskab, og herigennem adgang til Connect 



Køges arbejde og kommunens politiske ledelse. Det er en god mulighed 

for medlemmerne til at få løftet udfordringer til det politiske niveau i 

Køge Kommune. 

Ad.3. Hanne Kjærbølling fremlagde de af bestyrelsen godkendte årsrapporter 

for 2019 og 2020. Generalforsamlingen godkendte årsrapporterne og 

meddelte decharge til bestyrelsen. 

Ad.4. Generalforsamlingen godkendte et kontingent på 500,- kr. årligt. 

Kassereren udsender opkrævning. 

Ad.5. Generalforsamlingen diskuterede FLEK’s raison d’être. Foreningen skal 

fortsat være talerør for de liberale erhvervsdrivende i Køge Kommune. 

Den gode adgang til Køge Erhvervsudviklingsråd er et godt værktøj for 

medlemmerne, når der er brug for politisk arbejde. 

Ad.6. Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne. 

Ad.7. Rasmus Dehl Larsen ønskede ikke genvalg. Den øvrige bestyrelse blev 

genvalgt og konstituerede sig efterfølgende således: 

 

Formand: Poul Moesgaard, LE34 Landinspektører 

Kasserer: Hanne Kjærbølling, Beierholm 

Medlem: Torben Jantzen, Aogj Reklamebureau 

Medlem: Steen Witthøfft, Partner Advokater 

Medlem: Jeppe Nørgaard, Nørregaard & Mieritz 

Ad.8. Der var intet under eventuelt. 

 

Køge den 21. oktober 2021 

Referent:  

 

Poul Moesgaard 


