
Generalforsamling i Ebeltoft Handelsstandsforening
torsdag den 28. februar 2019 på Fregatten Jylland

 
Tusind tak til Fregatten Jyllands direktør Karin Buhl Slæggerup for at Ebeltoft Handelsstandsforening må 
afholde vores generalforsamling her.
 
Først skal vi hilse på bestyrelsen:
Hanne Sloth fra  Hanne Sloth Mode -  formand.
Jens Friis fra Kvickly  er vores kasserer.
Asbjørn Thyregod fra Blushøj Camping.
Jette Nielsen fra Mols Bolsjer.
Lone Mølgaard Christensen  fra Ebeltoft Strand Camping skriver referater og holder styr på vores hjem-
meside sammen med Casper Tun fra CTweb
 
Arbejdende sluppanter:
 Niels Christian Husum fra Føtex.
Marianne Stahl Rasmussen fra Fregatten Jylland.
Michael Aagaard fra Jernbanegrillen .
 
Revisor og revisorsuppleant:
Kristian Glerup Busk fra ” Hos Walther” .
Per Lampe fra Sparekassen Kronjylland.
 
Tak for godt samarbejde.
 
Da vi begyndte indeværende år, var vi i bestyrelsen glade for, at vi nu var over 100 medlemmer. Desværre 
har vi måttet sige farvel til nogle af vores medlemmer.
Birthe og Erik Andersen, Kaj Tipsmark,  Her er tale om nogle virkelige Handelsstandsforenings- støtter 
som gennem mange, mange år har gjort en kæmpe indsats, og stadigvæk gerne vil hjælpe os. En kæmpe 
tak til dem for deres indsats gennem årerne.   ”Podiet” har valgt os fra,  Motel Ebeltoft,  Trine Fau og   Spar 
- er desværre lukkede. Ebeltoft Strand har fået nye ejer, og her håber vi, de vil være medlem af Ebeltoft 
Handelsstandsforening.
Heldigvis har vi fået nogle nye medlemmer: Rådhus Cafeen, CTWeb, BEOMUS, Cafe Alex  - og yderligere  
6 har vist interesse for et medlemsskab.
 
Jeg vil igen opfordre  jer til at spørge ”naboen”, eller andre I kender, som ikke er medlem af Ebeltoft Han-
delsstandsforening, om det ikke var noget for dem at blive en del af fællesskabet -  være med til at bære 
udgifterne, til bl.a. markedsføring, diverse events, julebelysning m.v.
Handel Syddjurs-gavekortet har vi i fællesskab med de andre handelsstandsforeninger i Syddjurs Kommu-
ne. Vi har gjort reklame for gavekortet gennem annoncer i Ebeltoft Folketidende, Adresseavisen, Djurs-
landsposten på Handel Syddjurs hjemmeside og Facebook. Har I rettelser til Handel Syddjurs, skal  I selv 
rette henvendelse. I kan finde oplysningerne på hjemmesiden.
 
Så har vi fået ny hjemmeside, det er Casper Thun,  CTweb  som har / står for opbygningen m.m. Det er 
blevet gjort sammen med Lone, Asbjørn og Jette. Jeg selv har været med til nogle møder, nok mest for at 
nikke OK. Der er blevet lavet et flot stykke arbejde, tusind tak til jer for al den tid I har brugt og sørget for, 
at vi nu har en flot hjemmeside. Håber I alle har været inde på Ebeltoft.dk -  Asbjørn har lovet at fortælle 
lidt om hjemmesiden.
 
Så har vi ikke mere en Destination Djursland. Vi er nu sammen med VisitAarhus, men  direktør Flemming  
Rasmussen har lovet her efter generalforsamlingen, at fortælle om det nye, som sker rundt om os. Så ha’ 
lidt tålmodighed, så kan Flemming svare på nogle af jeres spørgsmål.
 
Gaderegulativet for Ebeltoft lever endnu, og det er stadigvæk Peter Sendel  fra kommunen, som står for 



dette.  Der er kommet nye vejviser-skilte op rundt omkring i byen. Så det skulle være nemmere for vores 
gæster at finde rundt.
 
Vi er også ved at få lavet et nyt bykort, det vender jeg tilbage til senere under evt.
 
Fastelavnsmandag kom Sluppen igennem byen, som den har gjort i mange år. En hyggelig tradition, hvor 
der samtidig bliver samlet penge ind til et godt formål, som er forskelligt fra år til år.
 
Påsken faldt sidst i marts og det var en kold og våd en af slagsen. I år er det midt i april, så vi håber på godt 
vejr. 

I årets løb har vi haft besøg af: Gamle, små biler, veteranbiler fra Ebeltoft Køreselskab, veteran- Skoda biler 
og  Mustang biler, store flotte motorcykler og brandbiler, ambulance og politibiler.
 
Jazz på Torvet startede som altid pinselørdag med Jesper Thilos Kvartet. Jazz på Torvet starter sidst i juni 
og slutter den sidste lørdag i august.
Tak til Håndboldens Venner som hver lørdag står og sælger øl og vand - denne gang i godt vejr i hele peri-
oden. 
Tak til Kristian Krog for godt samarbejde. Det er nu 15 år siden, vi fik ”jazzen” op at stå her i Ebeltoft med 
økonomisk støtte af Ebeltoft Handelsstandsforening, butikkerne og Syddjurs Kommune, sådan er det sta-
digvæk. Tak for støtten.
Jazz på  Torvet er blevet en fast sommer-begivenhed, som rigtig mange nyder at komme til.
 
Prinsens Musikkorps havde vi igen den store fornøjelse at have besøg af - i august. Arrangør er Ebeltoft 
Handelsstandsforening  i samarbejde med Våbenbrødrene/ Marineforeningen, Håndværker- og Borgerfor-
eningen. Tak for godt samarbejde.
 
Om sommeren er der gang i Ebeltoft. Der sker rigtig mange ting: Outdoor Festival, byvandring med guide, 
guidede cykelture, nationalparkbus  med guide, syng solen ned fra Horisonten, loppemarked ved Glasmu-
seet  hver lørdag, markedet på torvet. Klovnen Alfredo / sørøver John hver fredag, vægterne, det lille tog, 
havnefest, sommerfest, Kystkulturfestival, besøg af et filippinsk børnekor, ungdomskor fra Aarhus, begge 
kor sang foran Det Gamle Rådhus -  og rigtig mange andre ting sker om sommeren, prøv at gå ind på 
Ebeltoft.dk og Kultunaut, der kan I se mange af de arrangementer, som foregår. 
Desværre har vi ingen Ebeltoft Garde mere, det er rigtig trist, men de unge mennesker har så mange valg 
muligheder i dag, så ingen garde.
 
I Efterårsferien var der som altid gennem de sidste 15 år:  Ebelfestival. - Nr. 15 i rækken gik rigtig godt, 
aldrig har der været så flot et vejr hele ugen, masser af mennesker alle steder, masser af underholdning til 
glæde og gavn for os alle.
 
Black Friday  - ja nogle er glade for den, men andre synes, det er noget pjat, sådan noget ”amerikaneri”. 
Den er nu nok kommet for at blive.
 
Det store juletræ på Rådhustorvet og de 3 andre store træer er skænket af familien Oschatzen. Stor tak for 
det.
Husk endelig - hvis I kender nogle, som har et stort flot juletræ stående, og som de gerne vil af med - så sig 
lige til.
Tak til Bo Rasmussen fra Ahl  træpleje,  Peder Holmriis, som klarer alt  det praktiske og strøm - og til Spej-
derne som klarer alle lysene på strandvejen.
 
Juletræstænding.
Juletræstænding den 24. november 2018 gik igen fint. Blandt andet med stor hjælp af Ole Frederiksen, 
som Destinationen venligst havde ”lånt” os. Tusind tak for det. Vi har Hjemmeværnskompagni  Djursland 
til at hjælpe os med at styre det store optog fra havnen og op til juletræet ved Rådhuset og derefter ned til 



Fregatten. Det er af sikkerheds-hensyn og nødvendigt - med alle de mange børn og voksne. Det ville være 
frygteligt - om der sket en ulykke.
Igen blev Julemanden og hans kone sejlet ind fra Grønland og blev modtaget af Vægterne, Jazz- Nisserne  
og den Gamle Brandbil.
Rigtig mange mennesker tog imod på havnen og lige så mange ventede på Torvet for at se juletræet blive 
tændt.
Slikposerne som Handelsstandsforeningen og Mols Bolsjer  havde sponseret, blev uddelt af nogle kvikke 
unge mennesker fra Føtex og Kvickly. Tak for hjælpen.
 
Igen i år har vi modtaget gaver til børenekonkurrencen ved juletræs tændingen.
Tak til Legekæden, Kvickly, Føtex, Mols Bolsjer og Fregatten Jylland.
 
Tak til Birthe og Erik Andersen og Ole Frederiksen , som udbringer alle juletræerne til butikkerne
 
I år har vi haft Jule-huse på Torvet ved det gamle Rådhus.
Husene blev sat op, så de kunne være åbne, når vi tændte juletræet og så ellers alle weekender i december. 
Det er ”hytteudvalgt som står for opsætning og nedtagning.
Herfra skal lyde en stort tak for den store arbejdsindsats.
Der skal også lyde en stort tak til alle de som hjalp med at lave guirlander, hjalp med at pynte op i Farver-
gården, opsætte telte, borde m.m. og ikke mindst at tage det hele ned igen.
Her kom hjælpen fra Maltpedellerne, Turistforeningen, cykelguiderne, Håndboldforeningens venner og så 
os selv.
Her kommer så et lille opråb: Det kunne være dejligt om flere fra Ebeltoft Handelsstandsforening stillede 
sig til rådighed, når vi beder om hjælp.
 
Generelt om julen:
Husene på Torvet var pyntet med gran og lys og gav en god, hyggelig stemning, Farvergården fungerede 
godt, her var der også fint pyntet. Og vi bliver jo bedre fra gang til gang.
Vi havde besøg Frelsens Hær, søde englepiger, hestepiger med nissehuer, vægtere, kor, musik, julemanden, 
julemor, Ebeltoft Outdoor med bål og snobrød, Ice for Kids og meget andet.

Handelsstandsforeningen ønsker glædelig jul - Torvet ved Det Gamle Rådhus - den 23. december
Det er  blevet en tradition, en rigtig god én af slagsen. Der kom rigtig mange til ”julehygge” fra kl. 15. Der 
var vægtere, tale af Riber Hog Anthonsen, formand for Puk udvalget,  Slupkoret sang for, nissemor og eng-
lene delte slik ud til børnene  og de voksne  fik  gløgg, æbleskiver og en klejne .
Omkring 400-450  mødte op - og ønskede hinanden glædelig jul.
 
Tak for godt samarbejde til Ebelfestivalen, hytte-udvalget , ”vores” fælles huse står nu godt nede på det 
gamle STARK, indendørs, hvor også vores olietønder og juletræsfødder opbevares.
Tak til Ove fra Lions Mols som brugte en hel dag til at sætte juletræer på fødder, så de kunne stå og pynte 
på torvet og  i Farvergården .
 
Vi har igen i år søgt fonde om hjælp.
Fonden for Ebeltoft Sparekasse / Nordea: Vi fik 25.000 kr. til hjælp til guirlanderne
Bikuben Fonden /v Advokat Mads Petersen: Herfra modtog vi 10.000 kr. til julelamper
Syddjurs Kommune støttede med 15.000 kr. til underholdning
Tusind tak for hjælpen
 
Jeg kan lige fortælle, at det var rigtig godt, vi fik renoveret vores guirlander. For første gang i mere end 25 
år fik vi besøg af Sikringsstyrelsen for kontrol. Alt var i orden, dog syntes man, vi skulle begynde at tænke 
på udskiftning af lamperne i guirlanderne, det kunne jeg kun give ret i, og vi er begyndt - men sådan en 
lampe koster 3- 4.000 kr.
 
Ebeltofts Net og Turistforeningen tager gerne vores spots m.m. med på deres hjemmeside.



Tusind tak for godt samarbejde.
Radio ABC/ ALFA, Radio 100 Aarhus og TV2  har vi brugt til markedsføring .
Ebeltoft Folketidende har vi et rigtig godt samarbejde med. Tak for det.

Vi er med i Destination Djurslands hvervebrochure, i Serviceguiden, på Facebook og vores hjemmeside 
Ebeltoft.dk 
Ebeltoft Handelsstandsforening er repræsenteret i : Handel Syddjurs, Destination Djursland. Bevarings-
rådet for Syddjurs, Ebelfestivalen, National Park Mols Bjerge Erhvervsudvalget og Rådet for Nationalpark 
Mols Bjerges bestyrelse, Distriktsrådet, Business Djursland og Repræsentskabet for IBIC
 
Tak til alle for godt samarbejde.
Tusind tak til alle, som er med til at gøre vores by fantastisk - tak.

Formand
Hanne Sloth
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




