
EBELTOFT HANDELSSTANDSFORENING (EH) REFERAT GENERALFORSAMLING 28.02.2019 

Karin Buhl Slæggerup er ny direktør for Fregatten Jylland fra den 1. februar. Tak til Karin for præsentationen. EH 
glæder sig til samarbejdet og over den velvillighed vi møder i forbindelse med bl.a. at låne lokaler. 

1. Mads Petersen blev valgt som dirigent. 
2. Formandens beretning blev fremlagt og godkendt. 
3. Regnskab 2018 blev fremlagt og godkendt. Det er bestyrelsens opfattelse at det nuværende kapitalgrundlag er på 

et fornuftigt niveau og passende som buffer. 
4. Kontingent 2019 uændret (de sidste 14 år) godkendt. 
5. Budget for 2019 / Markedsføringsbudget 2020-2022 godkendt. 

a. Der var forslag om prøvemedlemskab for nye medlemmer/ rabat for tilflyttere 
b. Kassereren udlodder god vin ved hvervning af nye medlemmer 

6. Jens Friis, Kvickly og Hanne Sloth, Hanne Sloth MODE modtog genvalg. 
7. Niels Christian Husum, Føtex samt Michael Aagaard, Jernbanegrillen og Marianne Stahl Rasmussen, Fregatten 

Jylland blev genvalgt som arbejdende suppleanter.  
8. Valg af revisor Kristian Glerup Busk, Hos Walter og revisorsuppleant Mariann Schmidt, Legekæden. 
9. Begivenhedskalender og åbningstider blev vedtaget med flg. Kommentarer: 

a. Krydstogtsgæster fra Århus kommer til Ebeltoft jævnfør udsendte datoer 
b. Kulturpavillons arrangementer flyttes til Maltfabrikken i maj. Bygningen jævnes. 
c. Der kommer igen Streetfoodfestival på Maltfabrikken 
d. Der arbejdes på i 2020 at få Ebelfestivallen til midtbyen 
e. 30/7 MTB orienteringsløb med 60 cykelryttere og 3-400 andre gæster. De betaler selv for flagalle. 
f. 18-21/8 DM Standard 99. 30 både. 100 deltagere. 150-200 andre gæster. 
g. EH håber på et udvidet samarbejde med Museum Østjylland i december – Ebeltoft juler. 
h. Medlemmer opfordres til mere individuel julebelysning/pynt. Marianne fra Legekæden oplyste, at det er 

de bedste markedsføringspenge, hun har brugt. 
i. Ebelfestival søger yngre frivillige kræfter.  
j. De små huse bliver brugt til Ebelfestival, Juleby og påske. Andre kan leje hytterne udenfor dette tidsrum. 

Hvis interesseret kontakt Hanne Sloth. 
10. Der blev IKKE vedtaget at holde længe åbent 8. august. Stempelkonkurrencen skal bevares men forbedres med 

f.eks. bedre gaver. 
11. Evt.  

a. EH kan arbejde med at forbedre sit image 
b. Forslag om professionel hjælp til fælles facebookside. 
c. Der opfordres til flere netværksmøder, workshops omkring fb, hjemmeside, kultunaut m.v. 
d. Syddjurs Gavekort falder i brug og omsætning 
e. Line, Den Blå Brille, er administrator for fb-grupgen kun for medlemmer af EH – 

Handelsstandsforeningen Ebeltoft 
f. Alle medlemmer kan dele opslag på ebeltoftby´s facebookside. For at blive medadministrator kontaktes 

Jette, Mols Bolsjer. 
g. Alle medlemmer opfordres til at dele arrangementer på Kultunaut. Alle arrangementer, som oprettes på 

Kultunaut, bliver vist i arrangementskalenderen på www.ebeltoft.dk  m.fl. (HUSK kategorierne der vises 
er: musik, teater, udstilling og flg. Under andet: natur, gastronomi, marked/byfest, shopping, ekskursion 

h. Tak til Flemming, Visitaarhus for fremlæggelse af NYE TIDER 
i. Tak til Asbjørn, Blushøj Camping for fremlæggelse af ny hjemmeside 

https://www.facebook.com/groups/180498672495877/?ref=group_header%E2%80%9DHandelsstandsforeningen
http://www.ebeltoft.dk/
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