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Generalforsamling 2022 - Referat

Dato: torsdag den 3.
Sted: Det Nordjyske

marts 2022, kl.
Mediehus, Lån;

16.00-17.

2;agervej l

00
,9220 Aalborg; Øst

Lars Jøker bød velkommen, og introducerede Poul Knudsgaard som ordstyrer.

l. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Karen-Marie Hovmøller fra Hovmøller & Thorup, som blev valgt
enstemmigt. Karen-Marie konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet via mail den

2. februar, og generalforsamlingen er afholdt inden udgangen af marts, som er indskrevet i

vedtægterne.

2. Formandens beretning

Formanden takkede medlemmerne for, at de støtter op om arrangementer. Også en stor tak til

bestyrelsen, som ligger meget tid i netværket.

Året der gik i tal:

9 bestyrelsesmøder + generalforsamling
l strategiseminar for bestyrelsen
10-års fødselsdag - Dejligt at kunne fejre dette i netværket.
3 virtuelle events med +40 deltagere
7 Netvgerksevents med +300 deltagere - flot opbakning til arrangementer
7 Morgenkryddere - Business Netværk med 135 deltagere - flot opbakning til arrangementer
Status på medlemssiden - netto tilgang l virksomhed ^167 medlemmer

l undersøgelse der kortlægger nogle medlemmers arbejde med FN's 17 verdensmål - uddybes
senere.

Der er udarbejdet en survey af medlemsvirksomhedernes arbejde med FN's 17 Verdensmål:

Nøgletal fra survey
Antal mulige respondenter: 298
Antal responser: 24
Antal responser i 9220: 13
Antal postnumre: 7
Antal postnumre udenfor Aalborg/Nørresundby: 3
Antal verdensmål, der arbejdes med: 17

Det er ikke en overvældende tilslutning til undersøgelsen - Lars Jøker kommer med en
opfordring til, at medlemmerne prioriterer at svare på de undersøgelser, der udsendes i
netværket.
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Det er en god indikation på, at de medlemmer, der har svaret på undersøgelsen har fokus på
verdensmålene.

Antal verdensmal, der arbejdes med fremadrettet: 17

Top fem (antal responser i parentes):

3 Sundhed og trivsel (13)

11 Bæredygtige byer og lokalsamfund (12)

12 Ansvarligt forbrug og produktion (12)

7 Bæredygtig energi (11)

13 Klimaindsats (9)

Interesserede i at samarbejde med andre virksomheder om
FN's verdensmSI: 91,7% (22)
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Gennemgang af spændende tiltag i 9220:

Bestyrelsen ønsker ekstra ressourcer til netværksgrupperne. Man ønsker samtidig at etablere nye

netværksgrupper, som præsenteres under pkt. 4.

Vi har vekslet nytårskuren til en sommerfest, som afholdes den 16. juni på Kompass Hotel med
deltagelse af Niels Krøjgaard, som vil underholde med manipulationens psykologi.

Ønsker at styrke kommunikationsarbejdet med en kommunikationsstuderende, så vi bl.a. kan
blive mere synlige på sociale medier.

Vi vil fastholde og videreudvikle de tre indsatsområder: udvikling af 9220, social ansvarlighed
og bæredygtighed.

3. Præsentation af nye medlemmer

Fra seneste GF til dags dato:
Connection Vikar ApS
Aalborg Kornterminal
Himmerland
Søren Dinitzen
Michael Lund A/S
Wicotec Kirkebjerg A/S
Gartner & Co
Factum2 Aalborg Ø ApS

Keepers ApS
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4. Orientering fra hver temagruppe

Opfordring fra formanden til at deltage i netværksgrupperne. Kontakt endelig Per Bang eller
Anna Mette Jensen, hvis du ønsker at deltage i netværksgrupperne.

Energi & Miljø

Deres virke sker gennem dialog med relevante aktører, deltagelse i arbejdsgrupper mv. samt
gennem igangsættelse af egne initiativer og arrangementer. Der arbejdes med at styrke kontakt
og samarbejde blandt virksomheder, der producerer, indsamler, aftager og genvinder
affaldsprodukter fra industri og nedbrydning.
Der mødes den anden torsdag i måneden kl. 14.00 - 15.30. Lokalitet aftales fra gang til gang.

Denne gruppe skifter tovholder, og Susanne Ørnbo overtager tovholderrollen med input fra Brian
Dalum.

Verdensmål 9220

Næste møde 10/3 kl. 14, CLS. Fra erfaringsudveksling til eventmager.
Minimalistiske arrangementer for entusiaster.

Fremtidens arbejdsplads 9220

Arbejder på et arrangement i tourbussen den 21. april 2022, med fokus på aktuelle HR-
udfordringer
Arbejder på at gøre deres profil og formål med gruppen skarpere og tydeligere for
medlemsvirksomhederne. Afstemme tiltag, så de afspejler de behov, der er i virksomhederne nu
- men også dem vi kan se, kommer i fremtiden.

BusinessNetwork 9220

Konceptet er på nuværende tidspunkt: 10 tirsdage & 10 onsdage året igennem - krydret med
fællesmøde. Årshjul kan ses på www.nv9220.dk. Vil udarbejde_spørgeskema/forbedringsforslag
til samtlige deltagere om form og indhold afMorgenki-ydderne. Kontakt Anna Mette Jensen i
sekretariat eller Per Bang ved ønske om deltagelse i Morgenkrydder.

Aktive arbejdspladser 9220

Har arrangeret 9220 Padel - en turnering for arbejdspladser i 9220. Finalen vil blive afholdt i
forbindelse med Arbejdspladsernes Motionsuge i uge 41. Vil lave et arrangement, hvor der skal
tales om kollegamotion, og hvordan man kan komme i gang. Alle medlemmer kan altid få gratis
besøg af gruppens tovholdere ift. hjælp til en mere aktiv arbejdsplads.
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Talent 9220 - boble

Inkubator til næste generations ledere - udpeg en af dine lovende unge medarbejdere, som kan få
inspiration sammen med ligesindede. Der vil blive en blanding af fagligt og socialt indhold - det
skal være sjovt, og der vil også være højt til loftet.

Opstartsmøde vil være i april 2022 - kom og tal med Poul Knudsgaard i pausen eller ræk ud til
Per Bang eller Anna Mette i sekretariatet.

Iværksætter! 9220 - boble

Mange spændende iværksættere i 9220 - opfordring til at kontakte os, hvis man har en lyst til at
deltage i opstart af denne gruppe.

Iværksætter-arrangementer & Netværksmuligheder. Der vil være mulighed for rådgivning hos fx
advokat, revisor, marketingbureau. Mulighed for drop-in rådgivning & individuel vejledning.

5. Planlagte aktiviteter/arrangementer i kommende år

Der er på nuværende tidspunkt planlagt følgende arrangementer i 2022:

17. Marts 2022: Lufthavnen/Great Dane - bag kulissen
21. April 2022: Tour de 9220 bustur - Fremtidens arbejdspladser
19. Maj 2022: 11-års fødselsdag - Aalborg Teater, bag kulissen
16. Juni 2022 Sommerfest, Kompas Hotel & Niels Krøjgaard
8. September 2022: Aftensejlads med LOA på Limfjorden
28. September 2022: Virksomhed bag tremmer - Aalborg Arrest
13. Oktober 2022: Sundhed Uge 41- Danmarks motionsuge
24. November 2022: Juleafslutning TBA

Der er på nuværende tidspunkt planlagt følgende Morgenkryddere:

9. Marts 2022: Morgenmad Med Mening/JobFokus (F)
5. April 2022: Erhvervsstrategi Aalborg/ Business Aalborg(F)
4. Maj 2022: Nordjysk Mediehus Fokus på Erhverv/Vigeur(F)
l. Juni 2022: Erhvervs/Seniorboliger- Himmerland Bolig(F)
17. August 2022: Handelsbanken(F)
7. September 2022: Gennemgang.dk & AB Consult-Kompas Hotel(F)
5. Oktober 2022: SparNord(F)
l.,2. november 2022: Green Hub Denmark

11.- 12. januar 2023: TBA
7.,8. februar 2023 :TBA

Tag endelig fat i Per eller Anna Mette, hvis I ønsker at afholde morgenkrydder ijanuar/februar
2023.
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6. Regnskabets fremlæggelse og godkendelse

Revideret uden anmærkninger.

Regnskabet blev godkendt.

7. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

8. Fastsættelse af kontingent

Der var enighed om at fastholde samme takster for kontingent.

9. Valg

Ulige år: 4 bestyrelsesmedlemmer
Lige år: 3 bestyrelsesmedlemmer
Hvert år: l suppleant

På valg er:

Mette Schmidt (Modtager genvalg)
Trine Ramsgaard (Modtager genvalg)
Morten Dahlgaard (modtager genvalg)
Poul Knudsgaard (Suppleant) (Modtager genvalg)

Valgt blev:

Mette Schmidt
Trine Ramsgaard
Morten Dahlgaard
Poul Knudsgaard (suppleant)

10. Eventuelt

Mette Schmidt tog ordet. Forklarede, at skiftet fra formand til næstformand intet har med sit
engagement i netværket at gøre. Det er til gengæld med tanke på, at der skulle nye kræfter til
efter mange år i netværket. Lars Jøker har fuld opbakning fra Mette.

Referat godkendt ved:

Dato: ^3 ^^

^^cc^cj^^
/Dirigent, Karen-Marie Hovmøller


