
                                                                                                                                           
Hillerød d. 25. juni 2015 

Referat af lokalt medlemsmøde i Nordsjællands Landboforening (NOLA) samt generalforsamling i 
Erhvervsforeningen Gribskov Landbrug (EGL), der foregik i Gribskov Erhvervscenter den 8. juni kl. 19:00-
22.00 
 
Herdis Dam (HD) og Hans Jørgen Albertsen (HJA) (formænd i de to foreninger) bød velkommen og HJA 
fortalte om Erhvervscentrets opståen som et aktieselskab. Ejet af de otte erhvervsforeninger, hvoraf EGL er 
én samt Gribskov Kommune (GK). Helt ny konstruktion. Erhvervscentrets bestyrelse består af 3 
repræsentanter fra Erhvervsforeningerne samt 2 fra GK, og er et ikke-politisk, men praktisk forum, der er 
godt i gang med aktiviteterne. Har afholdt et velbesøgt erhvervsmøde på Græsted Kro Arbejder pt på at 
give input til kommunens erhvervsstrategi, der er under udarbejdelse. 
 
Direktør Mette Ehlers Mikkelsen (MEM) fortalte om arbejdet i Erhvervscentret., og hvordan det kan give 
værdi for erhvervsforeningernes medlemmer. Havde allerede været brugt i forbindelse med 
vandløbslaugets arbejde med at udarbejde høringssvar til vandplanerne, det grønne dialogforum afholder 
møder her, ligesom også EGL. 
Der laves små kurser, som f.eks. Hvordan ansætter jeg? 
Udover Mette er ansat en praktikant samt Allan, som har erfaring indenfor små og mellemstore 
virksomheders strategi-ledelse og finansiering. 
Man er ved at lægge sidste hånd på en kommunikationsportal, og vil sende nyhedsmail med relevant 
indhold til erhvervsforeningernes medlemmer. 
LAG’en og FLAG’en har også fået kontor på adressen. 
 
Slutteligt vil der være generalforsamling i Erhvervsforeningen Gribskov Landbrug (som du er medlem af via 
dit medlemskab af landboforeningen) efter følgende dagsorden: 
 

 Valg af dirigent og referent 

 Valg af 2 stemmetællere 

 Bestyrelsens beretning  

 Forelæggelse af regnskab  

 Fastsættelse af kontingent 

 Indkomne forslag 

 Valg af bestyrelse og suppleanter (på valg er Enok Vestergaard, Jan Brunholm, Micheal Andreasen 
samt suppleanterne Selma Bergenholz og Uffe Beuck) 

 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

 Eventuelt 
 
Du er velkommen til at tage ægtefælle og/eller naboen med (også selvom denne måske endnu ikke er 
blevet medlem af vores forening), men vær venlig at melde jeres deltagelse på tlf. 48 22 52 00 eller på mail: 
nola@nola.dk senest dagen før. 

 
BEMÆRK: Du får dette (dyrt frankerede) brev fordi vi ikke har registreret en brugbar email-adresse ved dit 
medlemskab. Har du sådan én, vil vi være meget taknemmelige over at få den sendt til nola@nola.dk, så vi 
fremtidigt kan sende vore nyhedsbreve og andre meddelelser til dig nemt, hurtigt og billigt via mail. 
 
med venlig hilsen 
 
Søren Hansen, næstformand og 
Herdis Lindegaard Dam, formand Nordsjællands Landboforening 
 
Hans Jørgen Albertsen, formand Erhvervsforeningen Gribskov Landbrug                                                          
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