Ebeltoft Handelsstandsforening – referat generalforsamling 28.02.2018
Efter et fint oplæg af fregatdirektør Lars Olsen omkring åbenhed og udvidet samarbejde startede generalforsamlingen.
1.
2.
3.
4.
5.

Mads Petersen blev valgt som dirigent.
Formandens beretning blev fremlagt og godkendt.
Regnskab 2017 blev fremlagt og godkendt.
Kontingent 2018 uændret (de sidste 13 år).
Budget for 2018/Markedsføringsbudget 2019-2021 blev godkendt med flg. Bemærkninger
a. Kassereren opfordrede til at skaffe nye medlemmer. Der er p.t. 94 medlemmer.
b. Det er en urimelig høj udgift til julebelysning, men da kommunen ikke vil hjælpe hermed
og Handelsstandsforeningen ikke vil undvære julebelysning, fortsættes uændret hermed.
c. Fonden for Ebeltoft Sparekasse vil give et tilskud til 25 t.kr. til renovering af guirlander,
såfremt der stilles med frivilligt mandskab.
d. Bestyrelsen vil satse på mindre/billigere aktiviteter i juleweekend, samling af samme og
mere samarbejde med museum Østjylland.
e. Bestyrelsen arbejder på fornyelse/ny hjemmeside.
6. Jette Nielsen, Mols Bolsjer, og Asbjørn Thyregod, Blushøj Camping, modtog genvalg. Marx Jøns trådte
ud af bestyrelsen og Lone Mølgaard Christensen, Ebeltoft Strand Camping, blev valgt til nyt
bestyrelsesmedlem.
7. Niels Christian Husum, Føtex, og Michael Aagaard, Jernbanegrillen, blev genvalgt som arbejdende
suppleanter. Som ny suppleant til erstatning for Lone blev valgt Marianne fra Fregatten Jylland.
8. Valg af revisor Kristian Glerup og revisorsuppleant Per Lampe.
9. Nye vedtægter blev gennemgået og vedtaget med flg. Rettelser:
a. §7 ny tekst: Der vælges hvert år min. 1 suppleant til bestyrelsen. Suppleanter vælges for 1
år af gangen.
b. §12 pkt. 5 Valg af suppleanter til bestyrelsen
c. pkt. 7 Repræsentanter til diverse udvalg - punktet udgår
10. Begivenhedskalender og åbningstider blev vedtaget med flg. kommentarer:
a. Åbningstider 17-21 – det fremgår uklart at fredag er åben til kl. 18
b. Datofejl 6. august rettes til 3. august.
c. Line foreslog en oktoberfest og der blev nedsat et udvalg bestående af Line, Helle og
Kristian.
d. Der mangler frivillige til juleudvalg – en opfordring til at melde sig hertil.
e. 15-22/4 er der Aprilfestival, gratis teater med ca. 250 aktører.
f. Fregatten afholder igen i 2018 Skt. Hans arrangement.
11. Ingen indkomne forslag
12. evt.
a. Bestyrelsen bør gennemgå forsikringer, herunder netbanksforsikring og
bestyrelsesansvarsforsikring.
b. Forslag om at klage til kommunen vedr. slukning af vejbelysning om natten om sommeren.
c. Karen, Museum Østjylland fortalte om Håndværket huskes, et samarbejde mellem
Museum Østjylland, Glasmuseet og Fregatten samt evt. andre der kan byde ind med
noget. August 2018
d. Line, Den Blaa Brille, fortalte om Æblekernen som er en forening for selvstændigt
erhvervsdrivende kvinder i Syddjurs Kommune. Der afholdes møde den første torsdag i
hver måned, 10 gange om året. I Æblekernen får du: • Faglig viden og oplevelser •
Netværk og gode venskaber • Godt humør og nye medlemmer er meget velkomne.

