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Referat af ordinær generalforsamling i ENO d. 25. november 2020 
Afholdt virtuelt 

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

1. Valg af dirigent og referent 
Bestyrelsen foreslog advokat Jesper Hauschildt (JH) som dirigent. 
JH blev valgt uden modkandidater. 
Helle Damsgaard blev valgt som referent. 
JH konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. vedtægterne og at den er beslutningsdygtig jf. gældende 
Covid-19-retningslinier for virtuelle generalforsamlinger. 

2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 
Mille Lindskrog Knudsen fremlagde bestyrelsens beretning fra netværkets start i 2019 frem til nu. Se vedhæftede. 
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

3. Fremlæggelse af beretning fra eventuelle arbejdsgrupper/udvalg og drøftelse af arbejdsprogram for det kommende år 
Der er pt. ingen arbejdsgrupper/udvalg nedsat. 

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
Da ENO ikke har eksisteret som selvstændig forening i et fuldt regnskabsår, fremlægges der ikke regnskab. Resultat for 
2020 til og med 30.09.2020 er udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Første fulde regnskab aflægges 
på generalforsamling i 2021. 

5. Behandling af indkomne forslag 
Ingen 

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingent for det kommende år 
Budget for 2021 er udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. 
Bestyrelsen foreslår reduceret kontingent i 2021 som følge af begrænset aktivitet i 2020 grundet corona: kr. 1250,- + 
moms for investorer og kr. 5.000,- + moms for rådgivere. 
Budgettet blev godkendt uden bemærkninger. 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter 
Der er ingen bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2020. 
Der kan vælges 2 suppleanter. (Suppleanter deltager ikke i bestyrelsesmøder). 
Torben Thisted Jacobsen (TTJ), LE34 stillede op som eneste suppleant og blev valgt. Bestyrelsen fortsætter med 1 
suppleant frem til næste generalforsamling. 

8. Valg af revisor 
Statsaut. Revisor, Brian Petersen (BP) fra PWC, blev forslået som revisor. 
BP blev valgt uden modkandidater. 

9. Evt. 
Ingen bemærkninger. 

Jesper t, dirigent 

For referat: Helle Damsgaard 
26. november 2020 
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