REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2017
GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING

Comwell Hotel Korsør
Ørnumvej 6
4220 Korsør

Lørdag den 20. maj kl. 16.30

Forud for generalforsamlingen, kl. 16.00 mødtes detailsiden og leverandører til en halvtimes indlæg
fra direktør Thomas Klausen fra Dansk Mode & Textil.
Thomas Klausen fortalte i sit indlæg om de nye muligheder, der åbnes med samarbejdet DM&T og
smykkebranchen i Danmark
Bestyrelsesformand Michael Nordahl Andersen, Nordahl Andersen ApS, 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
varslet og indkaldt og at forsamlingen dermed var beslutningsdygtig.
2) FORELÆGGELSE AF BESTYRELSENS BERETNING TIL GODKENDELSE
Bestyrelsesformand Michael Nordahl Andersen aflagde beretning for 2016.
I sin beretning lagde formanden naturligt nok stor vægt på det samarbejde, foreningen har indgået
med DM&T og understregede, at med samarbejdet står Leverandørforeningen nu med så mange
tilbud til sine medlemmer, at alle vil få fuldt udbytte og værdi af deres medlemskab. Derfor har
bestyrelsen også stor tiltro til, at med den nye palet af rådgivningstilbud, vil der være basis for flere
nye medlemmer. Og foreningen har brug for flere medlemmer. Derfor har bestyrelsen foreslået en ny
struktur for beregning af servicebidrag (medlemskontingentet), der medfører en forholdsvis stor
reduktion i forhold til tidligere.
Et af de helt væsentlige projekter, som bestyrelsen har søsat, er samarbejde med norske Logiq om
etablering af en fælles nordisk database. Formålet med projektet er hurtig håndtering og
udveksling af data og billeder mellem butik og leverandør – projektet forventes at være fuldt køreklart
umiddelbart efter sommerferien. Samtidig arbejdes der på fælles e-handelsplatform – som
afventer færdiggørelsen af databasen, men som forhåbentligt kan komme i drift i løbet af efteråret.
Et nyt samarbejde er ligeledes indledt med Nordfair så vi nu kun har én messe om året i Bella
Center, København. Vejle messen er ophørt og lokomotivhallerne som aldrig tog action på mad/
parkeringsproblemerne afløses af New Nordic i Bella Center. Ambitionsniveauet er flere udstillere,
flere gæster, flere nordiske kunder på sigt og naturligvis, at samle branchen omkring fest og
Awards .
Diamantkomiteen er genaktiveret – Og første opgave har været indkaldelse til en høring om
Skandinavisk Diamantnomenklatur. Er den tidsvarende og anvendelig hvis alle (mange) bruger GIAs
nomenklatur? Håndtering af laboratorieskabte diamanter, Certifikatpolitik mm.
Et Uddannelses udvalg er nedsat og formålet med dette udvalg er at se om der er basis for at
kunne samle alle kræfter på en stærk smykke uddannelse i Danmark – I samarbejde med
Københavns Guldsmedelaug er foreningen ved at analysere kompetencebehovet i branchen, med
henblik på at samle læring og uddannelse ét sted.
Med en række nye projekter, nye og højt kompetente rådgivningsfaciliteter og reduktion i
servicebidrag er der basis for en meget positiv udvikling i Leverandørforeningen. Formanden
afsluttede sin beretning med håbet om at kunne byde velkommen til mange nye medlemmer i det
kommende år, og så så frem til det fortsatte gode samarbejde i bestyrelsen.
Formanden afsluttede beretningen med en tak til bestyrelsen for en god og konstruktiv indsats i det
forløbne år.
Hvorefter formandens beretning blev godkendt.
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3) FORELÆGGELSE AF ÅRSRAPPORT TIL GODKENDELSE
Den udsendte årsrapport for 2016, der viser et overskud på kr. 15.750,- blev kort præsenteret.
Budget for 2017 blev ligeledes gennemgået, og det kunne konstateres, at foreningen fortsat er
presset på indtægtssiden.
Årsrapporten for 2016 blev godkendt af forsamlingen.
4) FASTLÆGGELSE AF SERVICEBIDRAG FOR KOMMENDE KALENDERÅR
Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af servicebidraget for 2018 således:

Baggrunden for dette er, at gøre det billigere og dermed mere attraktivt at blive medlem af
foreningen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget og træder i kraft 1. januar 2018.
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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 2016 var følgende bestyrelsesmedlemmer på valg og blev genvalgt for 2016 og 2017:
•

Anette Alexis Korf Wernebo, Georg Jensen A/S

•

Lone Christensen, Aktiv Guld A/S

•

Michael Nordahl Andersen, Nordahl Andersen ApS

I 2016 blev tillige Birdie Wendelboe, by Birdie valgt for to år, men er senere udtrådt af bestyrelsen,
hvorefter

Erik

Aulkær

Andersen

(som

valgt

suppleant)

har

overtaget

Birdie

Wendelboes

bestyrelsespost.

Bestyrelsen består herudover af:
Tony Nordberg, Frits Petersen A/S
Samt to vakante bestyrelsesposter.

Dermed er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg i 2017
Tony Nordberg, Frits Pedersen A/S – der modtager genvalg.
Bestyrelsen indstillede derfor Tony Nordberg, Frits Petersen til genvalg for yderligere to år, samt Claus
Møller, Scrouples A/S og Kasper Grue, Pandora A/S, til nyvalg for to år.
Da der ikke var modtaget forslag til andre kandidater, blev de forslåede valgt til bestyrelsen for to år.
Som valg til suppleant indstillede bestyrelsen Michael Brock Jeppesen, Dulong Fine Jewellery A/S,
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)
Lone Christensen, Aktiv Guld (valgt for 2016 og 2017)
Erik Aulkær Andersen, Erik Aulkær Andersen ApS (valgt for 2016 og 2017)
Tony Nordberg, Frits Pedersen A/S (2017 og 2018)
Claus Møller, Scrouples A/S (2017 og 2018)
Kasper Grue, Pandora A/S (2017 og 2018)

Suppleanter


Michael Brock Jeppesen, Dulong Fine Jewellery
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6) VALG AF REVISOR SAMT TO FORENINGSREVISORER
Revisor Palle Valentin Kubach blev genvalgt. Som foreningsvalgte revisorer blev
valgt Lotte Dam, L & G ApS.
7) EVENTUELLE FORSLAG FRA BESTYRELSEN OG/ELLER FORENINGENS MEDLEMMER
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

8) EVENTUELT
Under eventuelt blev kort drøftet ædelmetalkontrollen og indsatsmålene efter gennemførelsen af en
ny bekendtgørelse.
Som branchens repræsentant i Ædelmetalnævnet, oplyste Jens R. Møller, at der er meget stor
opmærksomhed på virkningerne af bekendtgørelse, og ikke mindst, at der fastholdes et højt
kontrolniveau på ikke-navnestempelindehavere, der sælger og markedsfører smykker af ædelmetal.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.
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