
BESTYRELSESFORENINGEN, CVR-NUMMER 35181156 

Den 18. maj 2021 kl. 15.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Bestyrelsesforeningen på adressen 

Porcelænshaven 22, c/o Copenhagen Business School, 2000 Frederiksberg og online via Zoom. 

Dagsordenen var: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed 

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

5. Valg af revisor 

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår 

7. Fremkomne forslag 

8. Eventuelt 

ad 1. Valg af dirigent 

Det var foreslået, at advokat Anders Lavesen blev valgt som dirigent. 

Forslaget blev vedtaget. 

Dirigenten indledte generalforsamlingen ved at konstatere, at en række af foreningens medlemmer var til stede eller 

repræsenteret, herunder via Zoom. Med generalforsamlingens tilslutning konstaterede dirigenten dernæst, at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. 

ad 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed 

Formanden Christian Frigast og direktør Tom Jacobsgaard aflagde beretning om foreningens virksomhed i det forløbne 

regnskabsår. 

Beretningen blev taget til efterretning. 

ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 

Formanden Christian Frigast fremlagde og gennemgik årsrapporten for perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. 

december 2020. 

Årsrapporten, som udviste et overskud på DKK 233.372, blev godkendt. 

ad 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

I overensstemmelse med vedtægternes pkt. 7.1, 1. pkt. fratrådte den samlede bestyrelse på den ordinære 

generalforsamling. 

Det var foreslået, at følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt: Adam Wolf, Betina Hagerup, Camilla Khokhar, 

Christian Frigast, Kristian Wendelboe, Marianne Wiinholt, Niels Smedegaard, Peder Lundquist, Steen Thomsen, Torben 

Bender, Torben Möger Pedersen og Thomas Thune Andersen.  



Yderligere var det foreslået, at Anders Stubbe Arndal, Birgitte Nauntofte og Lise Kingo blev valgt som nye 

bestyrelsesmedlemmer.  

Forslagene blev vedtaget. 

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer: Adam Wolf, Anders Stubbe Arndal, Betina 

Hagerup, Birgitte Nauntofte, Camilla Khokhar, Christian Frigast, Kristian Wendelboe, Lise Kingo, Marianne Wiinholt, 

Niels Smedegaard, Peder Lundquist, Steen Thomsen, Torben Bender, Torben Möger Pedersen og Thomas Thune 

Andersen. 

ad 5. Valg af revisor 

Det var foreslået, at Beierholm Statsautoriseret Revisionsselskab, CVR-nummer: 32 89 54 68 blev genvalgt som revisor. 

Forslaget blev vedtaget. 

ad 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår  

Det var foreslået, at kontingent for det kommende kalenderår 2022 fastholdes på det nuværende niveau for såvel 

personligt medlemskab som for organisationer og virksomheder. Inklusive moms blev følgende kontingenter foreslået:  

‐ DKK 2.000 årligt for et personligt medlemskab 

‐ DKK 15.000 årligt for organisationer, institutioner eller juridiske personer med færre end 100 fuldtidsansatte 

‐ DKK 30.000 årligt for organisationer, institutioner eller juridiske personer med 100 eller flere fuldtidsansatte. 

Forslaget blev vedtaget. 

ad 7. Fremkomne forslag  

Der var ikke fremkommet yderligere forslag til generalforsamlingen. 

ad 8. Eventuelt 

Dirigenten konstaterede, at der intet øvrigt var at berette, og at ingen ønskede at tilføje noget. 

Generalforsamlingen blev hævet. 

 

Som dirigent: 

   

Anders Lavesen 

 


