Referat
Ordinær generalforsamling i Dansk Iværksætter Forening
Onsdag d. 11. maj kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Dansk Iværksætter
Forening på kontoret, Alhambravej 3, 1826, Frederiksberg.

Der foretoges følgende
1. Valg af dirigent
Alex Randrup valgtes som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var
lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Valg af referent
Peter Vilstrup blev valgt til referent.
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Formanden aflagde bestyrelsens beretning fra 2021-2022 med udgangspunkt i forarbejdede
præsentation.
Formand Peter Kofler gav status på, hvor dansk iværksætteri befinder sig henne med
udgangspunkt i DIF Iværksætteranalysen 2021. Peter Kofler præsenterede sekretariatet.
Alex Randrup og Peter Kofler gennemgik dels de aktiviteter, som foreningen har afviklet i det
sidste år og dels gav de et overblik over de politiske- og medlemsaktiviteter, som der
kommer i fremtiden for foreningen.
Fremhævede pointer fra beretningen (2021-2022)
Alex Randrup præsenterede tal for medlemmer, sociale medier og nyhedsbreve. Der er
16.856 medlemmer i Dansk Iværksætter Forening, 9.110 nyhedsbrevtilmeldte, 3.109 følgere
på LinkedIn og 8.089 følgere på Facebook. Alex Randrup forklarede, hvorledes vi gennem
en content marketing strategi har skabt opmærksomhed på vores kanaler.

4. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse

Alex Randrup fremlagde regnskabet fra 2021.
DIF har i året haft et overskud på 156.557. Egenkapitalen pr. 31. december udgør 161.960.
Foreningens resultat for året vurderes tilfredsstillende.
Rettelser til det tekstuelle i regnskabet ift. at Louise Møller Østergaard Nielsen er
næstformand.

5. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller foreningens medlemmer
Ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Følgende blev genvalgt til bestyrelsen:
Peter Joakim Kofler (formand)
Louise Møller Østergaard Nielsen (næstformand)
Karsten Mølgaard

Efter ønske fratrådte Jacob Masters bestyrelsen som bestyrelsesmedlem. Jacob Masters
var ikke tilstede ved generalforsamlingen, men Jacob Masters havde på forhånd informeret
projektchef Alex Randrup om sit ønske om afgav fra bestyrelsen.

7. Valg af revisor
Joost & Partner ApS blev genvalgt til en udvidet gennemgang af regnskabet.

8. Eventuelt
Forslag fra bestyrelsen
Mødefrekvensen for bestyrelsen - det blev foreslået hvor ofte bestyrelsen skal mødes og
diskuteres aktuelle aktiviteter. Det blev foreslået, at mødefrekvensen skal være første
torsdag i kvartalet.
Det var ingen yderligere forslag fra bestyrelsen.

Dirigent, Alex Randrup

