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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE  

Dato: Torsdag d. 15.april 2021, 09.00 – 10.30  

Sted:  Virtuelt via Teams 

 

Dagsordenpunkter: 

1) Godkendelse af årsregnskab 
2) Evt. input vedr. fremtidig organisering 
3) Evt. 
 

Mødedeltagere : 

Leon Sebbelin  

Ole Stavad  

Mogens Jespersen  

Erik Kirkegaard Mikkelsen  

Otto Kjær Larsen 

Dorte Stigaard  

Henning Christensen  

Jes Lunde 

Annette Drivsholm 

David Mayntz 

 

Afbud : 

Ulla Astman 

Mikael Klitgaard 

Emil Skjervedal 

 

EU-kontoret : 

Hanne Bregendahl Pihl 

Jens Christian Winther 
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1. Godkendelse af Årsrapport 

Vedlagt: ’Årsregnskab 2020 Foreningen Norddanmarks EU-kontor’, og revisorens ’Rapportering 2020’. 

 

Referat: På mødet fremlagde Direktør Jens Christian Winther årsregnskabet for 2020.  

Den fremlagte reviderede årsrapport 2020  samt rapporteringsmodellen blev godkendt af bestyrelsen med 

opfordring til at vurdere, hvorvidt der i løbet af 2021 kan søsættes initiativer, der kan øge kontorets 

aktiviteter og resultater ved at investere noget af den nu større end forventede egenkapital. Kontorets 

indsats, resultater og omstillingsparathed i løbet af 2020 modtog stor ros og anerkendelse fra bestyrelsen. 

 

2. evt. orientering vedr. fremtidig organisering 

Referat: Formand Leon Sebbelin gav en opdatering omkring arbejdet med den fremtidige organisering af 

EU-kontoret – Herunder samarbejdet med hhv. SDEO og CDEU. Der arbejdes, som godkendt på sidste 

bestyrelsesmøde, på, at model 3 beskrevet fra embedsmandsgruppen foldes mere ud, så en samlet 

løsning med SDEO kan findes. Samtidig er der initieret en dialog med Midtjylland, uden der dog endnu kan 

drages en endelig konklusion omkring inddragelse i konsolideringsarbejdet.  

 

Der blev på baggrund af dette udtrykt bred skepsis ift. muligheden for at få gennemført en 

konsolideringsproces indenfor den normerede tidsramme for den siddende bestyrelse.   

 

Formandskabet holder bestyrelsen løbende opdateret om forløbet.  

 

Formanden berettede derudover, at der i regi af KL arbejdes på en indstilling til Erhvervsministeren og 

Erhvervsstyrelsen ift. EU-kontorernes rolle i erhvervsfremmereformen og kommunernes beslutningsret og 

bevægelsesfrihed i forhold til at supportere aktiviteter i de danske EU-kontorer. Indstillingen forventes 

behandlet i KL regi i maj måned med en evt. endelig vedtagelse i juni. 

 

3. Eventuelt 

Intet at bemærke 

 


