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GENERALFORSAMLING I GLASINDUSTRIEN 
på 
Grand Hotel, Odense 
20. maj 2022 kl. 16 
 

 
Referat v/ Poul Sabroe 

 

Indledning. 

Generalforsamlingen i Glasindustrien 2022 blev holdt i Odense efter to 

corona-aflyste forsøg i Hovedstadsområdet i 2020 og 2021.  

11 medlemsvirksomheder var repræsenteret under generalforsamlingen, heraf 

7 stemmeberettigede, svarende til 39 pct., jf. deltageroversigten. 

 

Formanden, Michael Stappert, markedschef i Saint-Gobain Baltic & Nordic 

A/S bød velkommen og orienterede om generalforsamlingens form og formål. 

 

1. Valg af  dirigent 

1.1 Bestyrelsen foreslog formanden for Glasindustriens teknikudvalg, Carl 

Axel Lorentzen, som dirigent. Carl Axel Lorentzen blev valgt.  

1.2 Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og, 

at regnskab 2021, budget 2022 og beretningen for 2021 var udsendt til rettidig 

orientering. Dirigenten gav derefter ordet til Glasindustriens formand for 

aflæggelse af bestyrelsens beretning for driftsåret 2021.   

 

2. Bestyrelsens beretning for året 2021 

2.0 Formanden for Glasindustriens bestyrelse, Michael Stappert, aflagde 

beretningen, der kan findes her på hjemmesiden. 

2.1 Generalforsamlingen godkendte beretningen uden kommentarer. 

 

3. Fremlæggelse af årsrapporten for 2021 

3.1 Kasserer i Glasindustrien, direktør i Glashærderiet ApS, Danny Olsen, 

fremlagde årsrapporten for driftsåret 2021 md et årsresultat på kr. 343.968 

(2020: 183.029) og en egenkapital på kr. 3.758.145 (2020: kr. 3.414.177) . 

Rapporten findes her på hjemmesiden.   

3.2 Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2021uden kommentarer.  

 

4. Fremlæggelse af budgettet for 2022. 

 4.1 Kassereren, Danny Olsen,  præsenterede Glasindustriens budget for 

2022, udvisende samlede indtægter på  kr. 676.287 (kr. 664.200, 2021). Med 

øgede udgifter til en ny www.glasindustrien.dk (kr. 51.500) imødeses en 

negativ bundlinje i 2022 på - kr. 11.913 af den primære drift.  

4.2 Regnskab og budget viser, at foreningen md en ny kontingentstruktur i 

2020 har nået sig mål om at gøre sig uafhængig af indtægter fra 

formueporteføljen. De ser usikre ud for 2022 pga. den herskende uro i Europa 

ifm. Krigen i Ukraine.  

4.3 Generalforsamlingen godkendte budget for 2022 uden kommentarer. 

  

 

 



 

     Hindsgavl Allé 2 – 5500  Middelfart – gs@glasindustrien.dk 

6. Valg til bestyrelsen 

6.1 Dirigenten, Carl Axel Lorentzen, oplæste navnene på de tre 

bestyrelsesmedlemmer, som var på valg (se dagsorden) og meddelte, at alle 

modtog genvalg.  

Generalforsamlingen genvalgte alle . 

6.2 To suppleanter vælges for et år ad gangen. De nuværende to suppleanter 

modtog genvalg (se dagsorden).  

Generalforsamlingen genvalgte begge. 

 

7. Valg af revisor 

7.1 På bestyrelsens anbefaling genvalgte generalforsamlingen  foreningens 

hidtidige revisor, Funder & Henriksen, 4700  Næstved, CVR 2962 8777.  

 

8. Indkomne forslag 

8.1 Ingen forslag var indsendt til behandling 

 

9. Eventuelt 

9.1 Jesper Hald Ræstrup, Alufacadesektionen under DI Byggeri, bekræftede 

foreningens interesse i at åbne kollektiv adgang til Glasindustriens bibliotek 

og tilsikre, at alle udgivelser altid er opdateret. 

 

9.2 Lars G. Jørgensen, Glasfakta og Ole G. Jørgensen ApS: Nu bør vi 

insistere overfor Bolig – og Planstyrelsen, at der kommer glaskyndige med i 

arbejdet forud for den kommende opdatering/nyredigering af 

glasvejledningen tilBR18! 

 

9.3 Poul Henrik Madelung, Glarmesterlauget:  Det samarbejde, vi har om 

GLAS og om konferencer, har vist sig frugtbart og nyttigt, hvad Lauget i høj 

grad bifalder: Godt at løfte sammen. 

Kurser og uddannelse kunne også være et emne for samarbejde. Opfordring: 

Besøg skolen i Auderød. 

Politik: Samarbejde om vejledninger og initiativer på energiområdet 

anbefales. 

 

9.4 Michael Holme Knudsen: Vi ser samarbejde hele vejen rundt – mellem 

foreninger og mellem landene i Norden. Det er supergodt! 

 

9.5 Michael Stappert: Vi er alle glade for den dialog, der trives hele vejen 

rundt. Så hvis nogen har ideer til flere emner at samarbejde om, så kom frit 

frem!  

 


