Ebeltoft Handelsstandsforening
Generalforsamling - onsdag, den 1. marts 2017 - kl. 18.00 - på Ebeltoft Strand Camping
Formandens beretning:
Jeg vil starte med at præsentere bestyrelsen:
Jens Friis fra Kvickly er vores kasserer
Asbjørn Thyregod fra Blushøj Camping, som står for al opsætning af telte m.m. til vores juleby.
Jette Nielsen fra Mols Bolsjer
Marx Jøns fra Ebeltoft Folketidende
Jeg hedder Hanne Sloth - fra Hanne Sloth Mode - og er formand
Arbejdende Suppleanter.
Lone Mølgaard Christensen, Ebeltoft Strand Camping , skriver vores referater.
Jette Holmriis fra Huset Holmriis
Niels Christian Husum fra Føtex
Tak for godt samarbejde.
I indeværende år har vi desværre sagt farvel til nogle af vores medlemmer.
TC Jewelry v / Hüseyin Øzkan og Sir Henry ønsker desværre ikke mere at være en del af fællesskabet.
Vi har sagt farvel til Willum, Ebeltoft Guld og Sølv v / Lis Poulsen, og Iben. De har besluttet
at afhænde deres butikker. Vi ønsker dem alle et rigtigt godt pensionist-liv.
Stark, Folkesparekassen og Revisionsgruppen, er desværre lukket. Revisionsgruppen er blevet slået sammen med Kovsted og Skovgaard. Som er medlem.
Heldigvis kan vi byde velkommen til : Revisionsfirmaet Kosted og Skovgård, Ebeltoft Guld og
Sølv, Restaurant Burger INC, Stockfleth, Pelli, Butik Desirée, Motel Ebeltoft, Cafe Kræmmerhuset, Jernbanegrillen v/Michael, Boligudlejning v/Brian Aistrup og FAKTA - tak for opbakningen til allesammen.
Så lidt om Handel Syddjurs gavekortet. Det går fortsat godt. Der bliver løbende annonceret i
Adresseavisen, på Facebook og på Handel Syddjurs hjemmeside. Husk I skal selv rette henvendelse til Handel Syddjurs om diverse rettelser.
Der kommer et nyt gavekort, som vi alle kan sælge. Det er et gavekort, som kunden selv kan
indbetale penge på. Der vil stadigvæk være det gamle - som kan købes i Føtex og Kvickly.
Handel Syddjurs arbejder også med opstilling af reklamepyloner ved indfaldsvejene. Information følger, når man er længere fremme.
Turistkontoret er lukket. Nu skal vi kontakte Destination Djursland, hvor Lene og Ilse hjælper os, blandet med at opdatering af hjemmesiden (som måske ikke har været helt up-to-date) og de sender vores mails ud, når der er info til medlemmerne i Handelsstandsforeningen

m.m.
Det er Destinationen, som gør et stort stykke arbejde sammen med samarbejdspartnerne, for
at få en masse turister til området. Så det er så vigtigt, at vi bakker op om arbejdet - at vi er
en medspiller og ikke en modspiller. Der har lige været en kæmpe feriemesse i Herning - med
over 70.000 tusind publikummer - her havde Destination Djursland en stor stand, ligesom
man deltager på messer i udlandet og sørger for markedsføring i relevante lande.
Som I jo nok ved allesammen, bliver der turist information på Fregatten, slet ikke et dårligt
valg. Turisten kan altid finde Fregatten og der er masse af P pladser.
Handelsstandsforeningen og Distriksrådet arbejder sammen om byens forskønnelse. Der
er blevet sat bænke op, blevet etableret en sti fra Tinghuset til Strandvejen. På Bryggertorvet
bliver der i forbindelse med Finn Lynggaards glaskunst etableret et springvand . Der er jo
en masse kildevæld i Ebeltoft og lige der, hvor Finn Lynggaards glaskunst skal stå - er der et
væld, som kan bruges. Man er i gang med at fremstille det. Det bliver spændende at se.
Råden over offentlige vejarealer i Ebeltoft – 2016. Sådan lød et brev, vi alle fik i 2016 fra Syddjurs Kommune. Her mente man, at der nu skulle ryddes op i gaden (og vi kan jo godt blive
enige om, at det kan de jo til dels have ret i. Jeg tror, vi alle gerne vil have at vores by ser pæn
ud) men det var ikke noget velvalgt tidspunkt, vi fik det på.
Man kunne måske også godt have inddraget de 2 foreninger (Handelsstandsforeningen og
Distriktsrådet), og givet tid til at få sat sig ind i deres idéer.
Der er vedtaget nogle regler, som vi ikke har haft indflydelse på. Der skal hvert år søges om
tilladelse til at benytte de offentlige arealer, og der kan gives dispensation. Men kommunen
har dog hørt lidt på os - så der vil blive afholdt et info møde.
I Påsken var der rigtig mange gæster. Det var koldt - men sol og lidt regn. De søde påskeharer,
Ebeltoft Garden og Vægterne sørgede for god stemning i gaden.
Der blev også afholdt Kunstfestival.
Så har der være : Fregatten for fuld damp, som kommer hver andet år , Ebeltoft Kystkultur og
Kong Menveds Marked ved Kalø, som kommer hvert år.
Ebeltoft Golfklub inviterede Handelsstandsforeningens medlemmer til en dag på golfbanen.
Prinsens Musikkorps var på besøg den 12. august, hvor de igen trak rigtig mange gæster til
byen. De kommer igen i år den 19. august og dette arrangement laver vi sammen med Ebeltoft Marineforening, som netop har haft 100 års jubilæum, hvor vi også var repræsenteret.
Mustangklubben har igen været på besøg med omkring 50-60 biler og kommer igen i år den
27. maj. Desuden har vi også haft besøg og glæde af den lokale veteranbilklub. I år får vi desuden besøg af Triumph biler. Det er den 19 august.
Hele året rundt afholder Turistforeningen guidet cykeltur, start fra P–pladsen ved Fregatten
kl.10
Destination Djursland arrangerer på tirsdage i juli - august: Byvandring med guide

Sommerfest er altid i den 3 weekend i juli, men i år er det den 2. weekend, fordi Kandis kun
kunne - den lørdag. Så husk sommerfesten er den 12. – 15. juli
Så har Klovnen Alfredo og Pirat John underholdt i gaden hver fredag i juli og en enkelt fredag i august. Det vil blive det samme i år, dog vil der blive mere Pirat John på havnen.
Jazz på torvet er jo stadigvæk et tilløbsstykke i juli og august fra kl. 12 – 14.
Vægterne har igen i år glædet mange mennesker med deres sang og tilstedeværelse i juli og
august, og ved andre lejligheder, når vi i Handelsstandsforeningen hyrer dem i løbet af året
. Ved Vægterlaugets 50 års jubilæum den 24 juli, var det rigtig fest i gaden, der var vægtere
mange steder fra - også udlandet og der var rigtig mange gæster - og vejret var flot.
Der har været Black Friday, og det er der også igen i år den 24. november. Hvor vi har besluttet at holde åbent til kl.20
Kulturnat den 13. oktober
- hvor Ebelfestivalen deltog med bod på Rådhustorvet, der var mobil Jazz i gaden. Museerne,
Glasmuseet og Fregatten holdt også åben.
I uge 42 afholdes så Ebelfestival. Der sker mere og mere. Der er gang i byen og på Festpladsen.
I år havde Ebelfestivalen fremstillet et festivalarmbånd, som kunne købes for 100 kr. Det gik
ud på, at man i butikkerne skulle give enten rabat eller en ting ved siden af, når nogen købte.
Jeg gav 25 procent, og det kunne godt betale sig. Ebelfestivalen gør det igen i år. Ta´ og vær’
med. Men giv noget, som folk vil komme efter .
Dejligt, at der er er kommet mere gang i byen - og dejligt at flere og flere bakker op om festivalen. Lad os give den en ekstra nøk, med at pynte vores vinduer, give smagsprøver, underholdning i hele gaden. Hvis I kender nogle musikanter, som gerne ville komme og spille og
optræde, kunne det være godt. Vi har desværre ikke en masse penge at bruge, så I skal selv
være kreative.
Vi har i fællesskab med Ebelfestivalen fået gang i vores meget længe ventede træhytter. Ebelfestivalen ejer 3 hytter. Handelsstandsforeningen 2, som vi har fået af Ebeltoft Fonden - 1 hus
har Tina Laursen fra Wunderwear købt. Alle 6 huse er gået ind i et fællesskab, hvor det er et
hyttelaug, som står for udlejning, opsætning, vedligeholdelse m.m. Pengene, som kommer
ind, går i en kasse, som skal dække diverse udgifter. Der skulle gerne blive overskud som skal
bruges til flere hytter.
Hytterne var for første gangi brug ved Ebelfestivalen, hvor de stod på Lodvigtorv. Der er blevet lavet stikkontakter, så det er let at få strøm ind. Det bliver spændende med flere hytter.
Juletræstænding
Juletræstænding den 19. november gik igen fint. Bl.a.med stor hjælp af Ole Frederiksen som
Destinationen venligt havde lånt os. Bilen havde vi lånt af Thorkil Brouer.
Igen blev Nissefamilien sejlet ind fra Grønland og modtaget af Vægterne, Ebeltoft Garden og

rigtig mange mennesker tog imod på havnen. For første gang havde vi fået Hjemmeværnspolitiet til at hjælpe med det store optog, så alle kom godt op til Torvet ,hvor lige så mange
mennesker ventede på at juletræet skulle tændes.
Slikposerne som Handelsstandsforeningen og Mols Bolsjer havde sponseret, blev delt ud af
nogle kvikke piger fra Føtex og Kvickly. Jeg skal love for, de havde styr på - hvem der havde
fået. Det var en fornøje at se dem dele slikposer ud, med kæmpe smil og snak. Tak for lån af
dem.
Igen i år har vi modtaget gaver til børene konkurrencen ved juletræstændingen. Tak til Legekæden, Føtex, Mols Bolsjer, Fregatten Jylland og Kvickly.
Alle juletræerne er fra lokalområdet. Tak for det. Lad endelig div. haveejere, skov – og plantageejere vide, at vi er meget interesserede i flotte træer til jul.
Der skal lyde en stor tak til Peder Holmriis, Thorkil Brouer, Bo Rasmussen og Jens Søgaard,som løser alt det praktiske ved opsætning og nedtagning.
Også en stor tak til Birte og Erik Andersen og Ole Frederiksen, som udbringer alle juletræerne til butikkerne.
I år har vi heldigvis ikke haft ekstra udgifter til julebelysningen, træer m.m. p.g.a stormvejr som sidste år.
Tak til spejderne som passer træerne på Strandvejen.
Juleby den 10. – 11. december
Denne weekend havde vi sat telte op i Jernbanegade: Et underholdnings-telt: Hvor der var
underholdning med forskellig musik, sang, dans m.m. samt noget spiseligt og julehygge.
Boder udenfor med oste, fisk og endnu en bod med spiselige sager. Her var der så meningen,
der skulle havde været flere boder, men desværre var der frafald, så der blev ikke helt så mange, som ønsket. Så var der et lege telt, som Jesper stod for,. Der var blandt andet LEGO-legetøj, som vi havde lånt af LEGO.
I det 3. telt var der boder, som Annies blomster stod for.
På Lodvigs Torv stod 2 af vores hytter - igen med noget spiseligt, som 2 af vores lokale havde
lejet. Også her havde vi håbet på, at få lejet 2 hytter mere ud, men igen sprang der nogen fra i
sidste minut. Det er ærgerligt, men vi har lært, at vi skal have et beløb for at få en hytte reservert. Man lærer jo noget hele tiden.
På Rådhustorvetvar der opsat et stort rundt telt, hvor der var plads til 8 stadeholdere og de
kom alle. Her var det husflid, som blev solgt.
Ude på torvet var 2 af hytterne i gang et med spiseligt, (lokal) og et med børnetøj.
Der blev også solgt juletræer.

I gaden var der blandet Ice for Kids, Nissernes Streetparade, som var fantastiske. Nissemor og
nissedreng, Vægterne, Ebeltoft Garden.
Tinghuset , Glasmusseet , Farvergaarden, Rådhuset og Siamisk Samling , holdt alle åbent. På
Fregatten var der Skafning, som der altid har været.
Der var rigtig fint besøg. især lørdag var god. Men igen - det kan altid blive bedre.
Desværre kunne Molboerne ikke medvirke. Hverken sommer eller i julen. De er al for få
medlemmer.
Tak til Asbjørn fra Blushøj Camping - for sammen med Astrid fra Cirkus Aroma - at stå for
at få alle teltene, borde, stole m.m. på plads til Ebneltoft Juleby. Et kæmpe arbejde. Håber virkelig, du vil hjælpe igen med Ebeltoft Juleby.
En stor tak til Nordea Fonden for Ebeltoft Sparekasse , der donerede 10.000 kr. til Juleby.
En stor tak til Syddjurs Kommune som donerede 15.000 kr. til Juleby.
I december havde vi bl.a. besøg af Børnenes Trafikklub med Bamse Betjent . Det var rigtig
godt, men der kom alt for få børn. Men de som mødte op - fik en dejlig oplevelse.
Tak til Jens for det kæmpe arbejde du laver med regnskabet for Handelsstandsforeningen.
Tak til Kristian Krog som har stået for Jazzen på torvet og Håndboldforeningens venner som
stod for udskænkningen ved Jazz på Torvet.
Tak til Hytteudvalget for deres store arbejdsindsats med at få hytterne malet, sat ind hos Peter
Andersen. Tak fordi de må ståindendørs - uden beregning.
Tak til Nina fra Ebelfestivalen. som står for regnskabet vedrørende Hytterne.
Igen i år har Ebeltoft flere gange været i TV. Hver gang fin reklame. Vi har også selv haft TV
spot.
Aviserne har / er også meget flinke til at skrive om alle vores tiltag. Særlig tak til Ebeltoft Folketidende for godt samarbejde.
Ebeltofts nethar vist vores spot på deres hjemmeside. Tak for godt samarbejde.
Radio ABC / ALFA har vi også benyttet til markedsføring.
Tak til pigerne nede fra Det lukkede Turistbureau for godt samarbejde. Og til Destinationen .
Husk vi er også på Facebook, og at vi har hjemmesiden Ebeltoftby, som Destinationen nu
opdaterer for os.
Ebeltoft Handelsstandseforening er repræsenteret i: Handel Syddjurs, Destination Djurs-

land, Bevarings Rådet for Syddjurs, Ebelfestivalen, Nationalparken Mols Bjerge- i Loge og
Erhvervsråd og Rådet for Nationalparken Mols Bjerges bestyrelse, Distriktsrådet, Business
Djursland og Repræsentantskabet i IBIC.
Tak til alle for et godt samarbejde.
Tusind tak til alle, som er med til at gøre vores by fantastisk – tak
Hanne Sloth

