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Referat 
 
Møde Generalforsamling 2022 Dato:  28. november 2022 

  Initialer: FM 
Tid og sted: mandag d. 7. november 2022 kl. 16.20 
 Munkebjerg Hotel 
 Munkebjergvej 125 
 7100 Vejle 
 
Referent: Finn Mejding, Koordinator bentleyuser.dk 
 
Deltagere: Repræsentanter fra medlemsfirmaerne. 
  Personlige medlemmer 
  Foreningens bestyrelse. 
 
Fordeling: Medlemsfirmaer v/ respektive kontaktperson  
 

Dagsorden 1.    Valg af dirigent 
 2.    Bestyrelsens beretning 
 3.    Fremlæggelse af revideret regnskab 
 4.    Indkomne forslag 
 5.    Fremlæggelse af budget 
 6.    Valg til bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer 

 7.    Eventuelt 
 
Næste møde: Inden for 14 mdr. fra dato, jf. foreningens vedtægter. 
 

 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsens forslag, Lars Bjørn Christensen, LBC Consult, blev enstemmigt valgt som 
generalforsamlingens dirigent. Dirigenten indledte med at bekræfte, at generalforsamlingen 
var lovligt indkaldt med minimum 3 ugers varsel jf. foreningens vedtægter. 
 
2. Bestyrelsens beretning 
 V/ formand Michael Jepsen. 
 
Formandens beretning blev, som altid, afholdt i forbindelse med årsmødet formelle åbning, 

mandag den 7. november 2021, kl. 10.00. Målet er at formandens beretning når ud til så 
bred en kreds af foreningens medlemmer som muligt, hvorfor beretningen afgives ved 
Årsmødets åbning. 
 
Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger til formandens beretning, der derfor 
umiddelbart kunne godkendes. Formandens præsentation er tilgængelig på foreningens 
hjemmeside.  
 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 
 V/ kasserer Kåre Friis-Christensen 
 
Foreningens kasserer forelagde det udsendte regnskab, der viste foreningens 
resultatopgørelse for perioden januar 2021 til december 2021. 

Der var igen i år forskel på det budgetteret og det realiserede resultat. Det skyldes primært 
at der ingen fællesrejse havde været, da Bentley ikke havde holdt fysiske konferencer i 
2021. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Hele regnskabet kan ses på hjemmesiden.   

http://www.bentleyuser.dk/
mailto:info@bentleyuser.dk
http://bentleyuser.dk/sites/default/files/files/bentleyuser_formandens_beretning_2022.pdf
http://bentleyuser.dk/sites/default/files/files/2021_regnskab.pdf
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4. Indkomne forslag 
 V/ formand Michael Jepsen 

 

Bestyrelsen havde ikke modtaget nogle forslag i år. 
 
5. Fremlæggelse af budget 
 V/ kasserer Kåre Friis- Christensen 
 
Kassereren gennemgik budgettet for 2023.  
Der er budgetteret med afholdelse af en SIG dag i 2023 (gratis deltagelse for medlemmerne) 
og ingen Bentley tilskud til denne, samt at Bentley i 2023 afholder en konference der kan 
arrangeres fællesrejse til.  
Der var, fra salen, tvivl om Bentley vil holde fysisk konference i 2023, men det blev forklaret 
at de ugen før vores årsmøde faktisk havde holdt en sådan samt at YII afholdes delvis fysisk. 
Der fremkom forslag til at benytte flere penge til at få hjemmesiden shinet op, samt måske 
finde en bedre app. 
Der kom flere forslag til hvordan vi kunne nedbringe formuen, heriblandt at der kunne deles 

flere legater ud, sætte tilmeldingsgebyret ned, lave pressemeddelelser. 
Det blev oplyst af vi p.t. har 4 modtagere af fællesrejser blandt vores medlemmer og vi 
derfor i år ikke ville udlodde flere gavekort til fællesrejser.  
Der er målet at bringe formuen ned på ca. 1,2 mil. Så der stadig er penge til at svare 
udgifterne ved et evt. aflyst årsmøde. 
Der blev efterlyst mere synlighed for foreningen og derfor blev det besluttet at sætte kr. 

100.000,00 af til markedsføring. 
Da der skulle stemmes om det fremlagte budget, blev dette nedstemt. Der blev herefter 
fremsat nyt budget med en ekstra udgiftspost på kr. 100.000,00 til markedsføring. Dette 
budget blev vedtaget 
 
Hele budgettet kan ses på hjemmesiden.  
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer 
 V/ dirigent Lars Bjørn Christensen 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
2 bestyrelsesmedlemmer var ordinært på valg i år. Det drejede sig om kasserer Kåre Friis-
Christensen og Koordinator Finn Mejding. Både Kåre og Finn var villige til genvalg. 
 
Da der ingen kandidater var fra salen, blev Kåre Friis-Christensen og Finn Mejding blev 
genvalgt med applaus. 
 
Suppleanter: 
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen så både Søren Krabbe og Dennis Høyer var på valg. 
Begge var villige til genvalg og da der ingen forslag var fra salen blev begge genvalgt. 1. 
suppleant er Søren Krabbe, 2. suppleant er Dennis Høyer. 
 
Revisorer: 
Foreningens revisorer, Pia Lorenzen ønskede ikke genvalg men Anne Marie Gerlager var villig 
til genvalg. Anne Marie fik genvalg og der blev spurgt om kandidater fra salen. Christian 
Nielsen, Geopartner, meldte sig og blev dermed valgt. 
 

7. Eventuelt 
Formandens beretning bør udsendes sammen med referatet. Det vil den blive og samtidig 
lægge op på hjemmesiden som vanligt. 
Det blev foreslået at vi kunne øge vores synlighed gennem fagforeningerne (IDA, TL etc), 
samt BuildingSmart. 
Det kom, igen i år, frem om Munkebjerg er det rigtige sted at afholde årsmødet. Der var dog 
enighed om at placeringer, vest for Storebælt, er perfekt samt at forholdene på Munkebjerg 

http://www.bentleyuser.dk/
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http://bentleyuser.dk/sites/default/files/files/2023_budget.pdf
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er tip top. Det at der er begrænsninger i antal overnatninger gør kun at det bliver mere 
attraktivt at tilmelde sig hurtigt. 
Der var enighed om at betalingsbetingelserne var helt i orden. Det sender et signal at der 
lukkes for faktura betaling på et tidspunkt og der derefter kun kan betales med kort. 

 
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden – og erklærede kl. 17:20 
generalforsamlingen for afsluttet. 
 
 
 
Deltagende medlemmer: 
Banedanmark 
COWI 
Envidan 
Geopartner 
Københavns Universitet 
LBC Consult 
Lifa 

Moe 
Niras 
Rambøll 
Vejdirektoratet 
WSP 
Sweco 

 
 
 
Bilag: 
Som bilag til indkaldelse til Generalforsamlingen var udsendt flg. materiale: 
bilag 1 / Årsregnskab januar 2021 - december 2021 samt balance. 
bilag 2 / Budget 2023. 

bilag 3 / Indkommet forslag.  
 
Som bilag til referat udsendes endvidere 
Bilag 2 / Revideret budget for 2023 
bilag 4 / Formandens beretning 2022 
Alle bilag kan hentes på foreningens hjemmeside under 
//Foreningen/Generalforsamling/… 
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