
Invitation til

Generalforsamling

12. marts 2013, Kl. 18.00
Ditlevsdal Bison Farm, Tokkerodvej 24, 5462 Morud

Vi ses Digitalisering Innovation Fremtid



7. februar 2013

Generalforsamlig

Morud Erhvervsklub har den fornøjelse at invitere dig til den første generalforsamling i vores historie.

Aftenen starter med præsentation af bestyrelsen og herunder hvad vi vil arbejde på at opnå, på kort- og lang 

sigt, og hvordan vi har tænkt os at gøre det. Vi har nogle idéer til, hvordan vi kan styrke Morud / Veflinge og 

omegn med den respekt der er for de eksisterende rammer, virksomheder og organisationer i området.

Vi ser Morud Erhvervsklub som et supplement til mere og fokuseret erhvervsudvikling på Nordfyn med 

geografisk fokus på Morud og Veflinge. Det har været et forsømt område og vi ønsker kort og godt mere fokus 

og udvikling mhp. vækst til gavn for områdets erhverv og beboere. Det er ikke nok, at det politiske system på 

Nordfyn langt om længe har fået øjnene op for områdets potentiale – der skal handling bag. Handlekraft, 

dynamik, selvtillid, risikovillighed og mere networking. De gør det i Herning, Trekants området, Esbjerg og 

andre områder med udvikling og vækst. Vi kan gøre det i Morud og omegn. Lad os blive ”vækstporten” til den 

sydøstlige del af Nordfyn. 

Mange har spurgt os, hvorfor etablering af Morud Erhverv, når der f.eks. eksisterer Nordfyn Erhverv, Udvikling 

Fyn eller andre erhvervsnetværk, det kan være oplagte at arbejde sammen med? Lad mig slå fast, at vi er en 

klub under Nordfyn Erhverv og vi har til hensigt at styrke erhvervets interesser i den kontekst. I den kommende 

tid vil vi forsøge at finde en model for, hvordan vi kan blive en proaktiv del af denne konstellation og blive et 

større aktiv for udviklingen på Nordfyn. Vi kan, vi vil og vi tror på det.

Vi stræber efter at få succes og skabe vækst, men det kan vi ikke gøre uden din hjælp. Derfor - hvor ser du 

nogle udviklingsmuligheder i området? Hvor ser du udfordringer? Du har sikkert tænkt dit, så hvorfor ikke 

møde op og bliv en aktiv part i den fælles udvikling vi kan skabe? Morud Erhvervsklub vil medvirke til at gøre 

”busbandens” bybus projekt permanent, ligesom vi ønsker at styrke områdets oplevelsesmæssige kultur- og 

idræts/aktivitets faciliteter mv. Hvorfor det? Fordi der er en sammenhængskraft imellem erhverv, fritid og 

livskvalitet. 

Efter præsentationen vil der blive afholdt den ordinære generalforsamling. I forlængelse heraf, vil der blive 

serveret et mindre traktement fra Ditlevsdal Bison Farm og aftenen sluttes af med en udviklingsorienteret 

dialog mellem de fremmødte. 

Velmødt og på vegne af Morud Erhvervsklub

Kim Frederiksen
Formand

Oplevelse Fritid Erhvervspark UPS Mobil/ Trådløs/Fiber



Program 2013
12. marts 

Kl. 18.00 Velkomst og præsentation af Morud Erhvervsklub (efterfølgende ME) 

- ME’s mission (Hvorfor er vi her? Hvad er vores eksistensgrundlag?)

- ME’s vision (Hvad vil vi?)  

- ME’s værdier (Hvad står vi for?)

- Handlingsplaner (kort og langsigtede mål)

Kort og godt: Hvem er vi og hvad vil vi opnå.

Kl. 18.30 Generalforsamling:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Forelæggelse af budget – herunder fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne

6. Nedsættelse af udvalg

7. Valg til bestyrelse

8. Valg af revisor og revisorsuppleant8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen, herunder vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i

hænde senest onsdag d. 5. marts 2013. 

Vedtægterne kan findes på: www.moruderhvervsklub.dk

Kl. 19.00 Pause

Kl. 19.15 Ditlevsdal Bison Farm lettere traktement

Pris for medlemmer er kr. 50,- , inkl. drikkevarer. Der betales ved afslutning.

Pris for ikke-medlemmer er kr. 125,- ekskl. drikkevarer. Der betales ved afslutning.

Kl. 20.00 Udviklings dialog, diskussion, input og debat.

Kaffe/the/vand

Netværk Udvikling Professionel Samarbejde



Tilmelding 2013
12. marts 

Tilmelding til generalforsamlingen 2013 kan ske på en af følgende måder:

- du sender en email til: service@moruderhvervsklub.dk

- eller på telefon: + 45 31 31 12 41.

Deadline for tilmelding er: tirsdag den 5. marts 2013, kl. 16.00


