
”Ingen kan alt, alle kan meget, sammen kan vi det hele”

Onsdag den 4. maj 2022 - i “Den Flyvende Hangar”
Dette års generalforsamling holdes i bedste Top Gun-stil, nemlig i ”Den Flyvende Hangar” 
i HCA Airport blandt historiske fly og biler med nedenstående dagsorden og program.

PROGRAM
Kl. 17.00 Dørene åbnes 
Kl. 17.15 Ankomst og registrering 
Kl. 17.30  Generalforsamling med følgende dagsorden: 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget for indeværende år og forslag 
  til kontingent for det efterfølgende år.
 5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af statsautoriseret/registreret revisor.
 9. Eventuelt. 

FEJRING OG KÅRING AF
•  Årets virksomhed 2021
•  Virksomhedsprisen 2021 - Rummelighed og socialt ansvar
•  Årets iværksættervirksomhed 2021
•  Nordfyns Kommunes Miljøpris 2022

Nordfyns Erhverv og Turisme 
GENERALFORSAMLING

Vi ses i “Den Flyvende Hangar”, Lufthavnsvej 141 i HCA Airport. Deltagelse kræver betalt kontigent.
Tilmelding inden den 2. maj kl. 12.00 via neet.dk/generalforsamling

Tom Cruise var nummer to på listen som ekstern inspirator. Så langt nåede 
vi ikke, for par nummer 1 sagde straks ja. Vi er derfor glade for at kunne 
præsentere:

Søs Marie Serup
Søs Marie Serup er én af Danmarks absolut skarpeste politiske iagttagere og har 
været helt tæt på magten som rådgiver for statsminister Lars Løkke Rasmussen. 
Søs Marie Serup er, når hun ikke er direkte på TV, direktør i Kommunikationsbu-
reauet BY SERUP.

Ole Krohn
Er der sket noget spændende i én af landets største virksomheder så kan du 
være sikker på, at Ole Krohn dukker op på din TV-skærm. Siden 2007 har Ole 
dækket nogle af de største finanshistorier i Danmark og har interviewet alle 
topchefer i landets største virksomheder.

Sidste års ”årets iværksætter” Dorthe Løwendahl Bomann fra ”Den Gode 
historie” vil i en NEET-talk forsøge at trække værdifuld læring fra det politiske liv 
og fra de største virksomheder indenfor krisehåndtering, forretningsomstilling og 
bæredygtighed. Der vil undervejs blive mulighed for at stille spørgsmål til de to 
kompetente personer på scenen.

Networking oglækker mad fra Flyver Caféen


