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Ekstraordinær generalforsamling på Fangel Kro, tirsdag den 5. november 2019 

 

Fra bestyrelsen deltog Christian Gulløv  Formand 
Elisabeth Weber  Næstformand 

   Bjarne Andersen  Bestyrelsesmedlem 
Erik Larsen   Bestyrelsesmedlem 
Jacob Mortensen  Bestyrelsesmedlem 

   Jens Christiansen  Bestyrelsesmedlem 
 
Fra sekretariatet deltog Kristian Vielwerth  Sekretariatsleder 
 
Fra medlemskredsen deltog 4 personer, tilmeldt via indbydelsens link til registreringsportal på TI. 

Dagsorden, som meddelt i henhold til vedtægterne 
1. Velkommen og valg af dirigent 

v. formand Christian Gulløv 

 

2. Fremlæggelse af ESS vision og handlingsplan frem mod år 2022 

v. sekretariatsleder Kristian Vielwerth 

3. Forslag til behandling:  
 
Bestyrelsen fremlægger hermed forslag om kontingentforhøjelse for E-medlemmer: 
 

• Kontingent for E-medlemmer hæves til kr. 4000,- pr. ½-år 
 
Begrundelse 
Der er tale om en fordobling af kontingentet for denne målgruppe, hvilket er bevæggrund for at 
bestyrelsen har valgt at lade en generalforsamling tage stilling, efter samtidig fremlæggelse af 
visioner og handlingsplaner for ESS. Det anses for afgørende for udviklingen af ESS, herunder at der 
over de kommende 2-3 år kan tilknyttes flere medlemmer blandt markedets servicevirksomheder, 
at der nu ydes en økonomisk støtte til ESS baseret på dette forhøjede kontingent fra E-
medlemmerne. Forslaget bygger på E-medlemmernes interesse i udbredelse af deres respektive 
produkter indenfor kedler, varmepumper, aftræksløsninger og måleudstyr, som jo er genstand for 
de serviceydelser ESS supporterer med branchestandarder, uddannelsesprogrammer, 
kvalitetssikring mv. 
 

4. Eventuelt 
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Ad 1 Bestyrelsen foreslog Kristian Vielwerth som dirigent og referent 
Generalforsamlingen tiltrådte bestyrelsens forslag og Kristian Vielwerth modtog valget som dirigent og 

referent og konstaterede at generalforsamling og dagsorden var rettidigt udmeldt. 

Ad 2 Præsentation af vision og handlingsplan 
Kristian Vielwerth fremlagde uddrag af markedsanalyse, som EA har udarbejdet for TEKNIQ Arbejdsgiverne 

tidligere i år, fulgt op af præsentation af vision for ESS, med perspektiv mod 2022. 

Ad 3 Behandling af forslag 
Det fremlagte forslag blev vedtaget. 

Ad 4 Eventuelt 
Der var ingen emner til behandling under dette punkt. 

Bilag 
Bilag 1 Præsentation af uddrag af markedsanalyse fra TEKNIQ Arbejdsgiverne (EA-analyse) 

Bilag 2 Præsentation af ESS Vision 2022 


