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1. Valg af dirigent 
 
Erik Flyvholm blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i 
henhold til vedtægterne.  
 
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 
 
Bestyrelsesformand Bent Hansen henviste til den udarbejdede årsrapport, som i detaljer 
beskriver Bruxelles-kontorets aktiviteter og resultater i 2008. 

Bent Hansen fremhævede, at kontoret i sine to leveår været afgørende for at få midtjyske 
aktører med i EU-projekter med en samlet projektsum på 66 mio. kr. EU-støtten til projekterne 
har været 51 mio. kr. og heraf er 32 mio. kr. gået direkte til midtjyske organisationer. 

Han nævnte også, at der er gennemført en anonym tilfredshedsmåling af kontorets kunder, når 
en opgave er løst, som viser, at 97 % af kunderne er tilfredse med kontorets opgaveløsning - 74 
% endda meget tilfredse. Kontoret har i 2008 løst ca. 220 konkrete opgaver for 125 forskellige 
midtjyske aktører. 

Bent Hansen nævnte også de seks fokusområder, som kontoret prioriterer: Energi og miljø, 
Sundhed, Uddannelse, Fødevarer, Erhvervsfremme og Internationalisering, og han fremhævede 
i denne sammenhæng spændvidden – både geografisk og fagligt – i kontorets arbejde, og 
nævnte også nogle eksempler på dette: Operakursus i Skive, Marselistunnel som forbinder 
Århus Havn bedre med resten af Midtjylland, Satelitovervågning af svinetransport med involve-
ring af en virksomhed fra Skive, Byplanlægning omkring videnparker, Studieture til Bruxelles 
for bl.a. borgmestre og kommunaldirektører og kursus for internationale medarbejdere, 
internationalisering af Fiskeriskolen i Lemvig 

Endelig nævne han, at bestyrelsen har udarbejdet en aktivitetsplan for 2009, som er blevet 
runddelt, og planen tager igen afsat i de 6 fokusområder og sigter overordnet set på at fokuse-
re arbejdet og skabe endnu flere konkrete resultater i år. 

Afslutningsvis nævnte bestyrelsesformanden en ny, større aktivitet, som bestyrelsen har 
besluttet at igangsætte. Det drejer sig om en målrettet indsats for at få flere midtjyske 
virksomheder med i EU's forskningsprogrammer. Projektet skal identificere virksomheder, som 
har et potentiale for videnbaseret innovation, og føre dem helt frem til ansøgningsfasen. 
Danmark står traditionelt svagt, når det gælder virksomheders deltagelse i forskningsprogram-
merne, og denne trend vil kontoret gerne vende med dette projekt. Projektet hedder iFacilita-
tor Central Denmark og gennemføres i samarbejde med Væksthuset og Entreprise Europe 
Network i Herning og Viborg. Alle erhvervsråd og andre erhvervsaktører er inddraget i projek-
tet.  

Beretningen blev vedtaget uden bemærkninger. 
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3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 
 
Bent Hansen fremlagde regnskabet til godkendelse. Det fremgår af regnskabet, at foreningen i 
2008 har et overskud på ca. 1,3 mio. kr. Det betyder, at foreningens egenkapital nu er oppe på 
knap 3 mio. kr. svarende til godt 50 % af omsætningen. 

Bent Hansen oplyste, at det har været vigtigt for bestyrelsen at opbygge en økonomisk robust-
hed for foreningen, således at uforudsete økonomiske omstændigheder kan modstås. Bestyrel-
sen er tilfreds med den størrelse egenkapitalen nu har nået og vil i de kommende år arbejde 
med balancerede budgetter. 

Det økonomiske råderum, som er i foreningen med den nuværende medarbejderstab, ønsker 
bestyrelsen brugt på at igangsætte projekter og aktiviteter med ekstern bistand, som kan 
supplere de faste medarbejderes kapacitet og kompetencer. I år gennemføres som nævnt 
projektet iFacilitator, som har en ekstern operatør. Foreningen har desuden udliciteret nogle 
administrative funktioner, således at medarbejderstabens kompetencer udnyttes mest effek-
tivt. 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 

4. Indkomne forslag 
 
Der var ikke indkommet forslag 
 
6. Eventuelt 
 
Anders G. Christensen, Torben Jensen og Henning Jensen Nyhuus roste kontorets indsats og det 
gode samarbejde med kontorets medarbejdere, som gør et stort og kvalificeret arbejde. Bent 
Hansen kvitterede på bestyrelsens vegne og bad Lars Holte Nielsen viderebringe de rosende ord 
til kontorets medarbejdere. 
 
 
 

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 9


