REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2016
GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING

Hotel Svendborg
Centrumpladsen 1
5700 Svendborg

Lørdag den 21. maj kl. 16.00

Bestyrelsesformand Søren Lynggaard, Ole Lynggaard A/S, bød velkommen til årets generalforsamling
i Guldsmedebranchens Leverandørforening.

1) VALG AF DIRIGENT
Bent Raymond Jørgensen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og at forsamlingen dermed var beslutningsdygtig.
2) FORELÆGGELSE AF BESTYRELSENS BERETNING TIL GODKENDELSE
Bestyrelsesformand Søren Lynggaard aflagde beretning for 2015.
Sammenfatning (i stikord) af formandens beretning
Søren Lynggaard bød velkommen til de fremmødte og til de nye medlemmer af foreningen:
Erik Aulkær Andersen, København
Olsson Smykker, Nykøbing
Torsana KNDN A/S
Dulong Fine Jewellery
Imperial Diamonds
Efter nedgang i omsætningstallene de senere år, var det glædeligt at kunne melde om fastholdelse af
fremgangen i 2015 til også at gælde her i 2016. Også på eksportmarkederne vurderes positive
resultater for vores medlemmer. Ingen overraskelse, at Pandora er ”Best in Class”.
Hvad laver vi i foreningsregi?
Uddannelse
Foreningen er meget fokuseret på uddannelserne og er derfor også repræsenteret på (næsten) alle
uddannelsesinstitutioner: EUC Lillebælt/Next København, KEA. Er håndværket ved at blive
nedprioriteret i forhold til design? I 2015 blev der udlært 9 guldsmede – I februar 2016 dimitterede 19
professions-bachelorer fra KEA! Bestyrelsen finder det vigtigt at kunne sætte tydelige spor i
uddannelsen og er med til at sikre de rigtige uddannelser, med de rigtige kandidater, med de rigtige
kompetencer – Men hvilken udvikling ønsker vi?
Stemplingskontrol – foreningen er repræsenteret i Ædelmetalnævnet og har dermed indflydelse på
retningslinjer for kontrollen. Igennem mange år og ved ihærdig indsats er branchen sikret et
statstilskud på 3 millioner kroner.
Designkonflikter/Mønsterværnsnævnet: Et seminar der blev afholdt i starten af året har
efterfølgende bevirket, at der arbejdes på forslag om et nyt innovativt setup til løsning af
designkonflikter. Mønsterværnsnævnet suppleres med mulighed for mediation. Formål er, at bilægge
stridigheder inden de bliver omkostningstunge (Mæglingen forventes at skulle gennemføres uden
deltagelse af advokater). Hermed sikres lige og retfærdige vilkår for alle medlemsvirksomheder
uanset størrelse.
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CSR – Fair forhold i guldsmedebranchen
Med en række nemme håndbøger der er udsendt til alle medlemmer ledes deltagerne gennem et
forløb, der afdækker virksomhedens værdigrundlag. På baggrund af forløbet vil deltagerne få
redskaber til at udarbejde handlingsplan for virksomhedens målrettede indsats for fair forhold.
Et forløb, der henvender sig til virksomheder, der gerne vil gøre en forskel, og arbejde med at gøre
forholdene bedre i egen virksomhed og hos deres leverandører. Forløbet munder ud i et diplom for de
virksomheder, der gennemgår forløbet.
CPHJWS
Messen (Copenhagen Jewellery and Watch show) blev for tredje år i træk afholdt i
Lokomotivværkstedet – stadig i positiv udvikling.
Brand new og Nordisk Mesterskab har kørt i en del år – og vil også blive gennemført i år.

Eksportaktiviteter
Foreningen forsøger stadig at etablere eksportgrupper – med tilskud fra Eksportrådet.
Foreningen fik tilsagn fra Eksportrådet om støtte på op til 442.000 kr. til fællesstand på Inhorgenta,
München. Projektet kunne desværre ikke gennemføres pga. manglende tilslutning. (krav: mindst 5
virksomheder).
Øget Samarbejde med Danske Guldsmede- og Urmagere
Hvilket bl.a. sker gennem etablering af fælles brancheaftaler – som fx:
Lyreco – indkøb af kontorartikler, HDI Gerling, Nokas, JSA Sikring – indkøb af sikring og forsikring Samarbejdsaftaler der forhåbentligt er til fordel for medlemmerne
Men også et samarbejde om fælles aktiviteter som, Nytårskur – med lærende indlæg – i år med et
meget spændende indlæg fra PEJ-gruppen om fremtidens detailhandel.
Shop-safari – en fælles tur til London – med nyt fra butikssiden.
Aktivering af Diamantgraderingsnævnet, som ikke har været aktivt i den del år. Her er bl.a. drøftet
Skandinavisk diamantnomenklatur – Er den tidsvarende og anvendelig hvis alle (mange) bruger GIAs
skala? Håndtering af laboratorieskabte diamanter, Certifikatpolitik mm.
Og så dagen i dag med samtidige generalforsamlinger og fest i aften hvor vi skal hylde nogle
kollegaer i branchen og overrække de årlige awards. Fælles aktiviteter der forhåbentligt kan gøre
guldsmedebranchen til en endnu bedre branche.
Formanden afsluttede beretningen med en tak til bestyrelsen for en god og konstruktiv indsats i det
forløbne år.
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Herefter blev formandens beretning godkendt.
3) FORELÆGGELSE AF ÅRSRAPPORT TIL GODKENDELSE
Den udsendte årsrapport for 2015, der viser et overskud på kr. 17.325 præsenteredes kort. Det blev
oplyst at foreningen fortsat er presset på indtægtssiden og at fokus på reduktion af omkostninger
fastholdes. Årsrapporten for 2015 blev godkendt af forsamlingen.
4) FASTLÆGGELSE AF SERVICEBIDRAG FOR KOMMENDE KALENDERÅR
Der blev vedtaget et uændret servicebidrag for 2016.
5) VALG TIL BESTYRELSEN
Jævnfør vedtægterne består bestyrelsen af syv medlemmer og to suppleanter. I ulige år afgår 3
medlemmer af bestyrelsen og den ene suppleant. Afgående bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.
I 2015 var følgende bestyrelsesmedlemmer på valg og blev genvalgt for 2015 og 2016:
•

Tony Nordberg, Frits Pedersen A/S

•

Kim W. Olsen, Spinning Jewelry ApS

•

Peter K. Jørgensen, Mads Ziegler Jewellery A/S

Dermed er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg i 2016
•

Anette Alexis Korf Wernebo, Georg Jensen A/S

•

Birdie Wendelboe, By Birdie

•

Lone Christensen, Aktiv Guld A/S

•

Søren Lynggaard, Ole Lynggaard A/S

Søren Lynggaard ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen indstillede derfor Annette Korf, Birdie Wendelboe og Lone Christensen til genvalg for
yderligere to år, samt Michael Nordahl Andersen, Nordahl Andersen ApS, til nyvalg for to år.
Da der ikke var modtaget forslag til andre kandidater, blev de forslåede valgt til bestyrelsen for to år.
Sidste år blev Camilla Siersbøl og Michael Nordahl Andersen valgt som suppleanter til bestyrelsen for
to år. Da Michael nu er valgt til bestyrelsen, indstillede bestyrelsen Erik Aulkær Andersen til valg som
suppleant, hvilket blev tiltrådt.
Den nye bestyrelse består således af:



Michael Nordahl Andersen (valgt for 2016 og 2017)
Anette Korf, Georg Jensen (valgt for 2016 og 2017)
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Birdie Wendelboe, By Birdie (valgt for 2016 og 2017)
Lone Christensen, Aktiv Guld (valgt for 2016 og 2017)
Tony Nordberg, Frits Pedersen A/S (2015 og 2016)
Kim W. Olsen, Spinning Jewelry ApS (2015 og 2016)
Peter K. Jørgensen, Ziegler Jewellery A/S (2015 og 2016)

Suppleanter



Camilla Siersbøl
Erik Aulkær Andersen

6) VALG AF REVISOR SAMT TO FORENINGSREVISORER
Revisor Palle Valentin Kubach blev genvalgt. Som foreningsvalgte revisorer blev valgt Erik Aulkær
Andersen, og Torben Skov, Torben Skov Pearls.
7) EVENTUELLE FORSLAG FRA BESTYRELSEN OG/ELLER FORENINGENS MEDLEMMER
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

8) EVENTUELT
Diplom for gennemførelse af ”Fair forhold i Guldsmedebranchen” blev overrakt til Tony Nordberg, Frits
Pedersen A/S.
Birdie Wendelboe fik ordet og takkede Søren Lynggaard for det gode samarbejde og hans indsats i
bestyrelsen. Birdie overrakte på bestyrelsens vegne et gavekort til Restaurant Geranium.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.
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