Generalforsamling i Ebeltoft Handelsstandsforening
tirsdag den 3. marts 2020 på Fregatten Jylland.
Tak til Fregatten Jyllands Direktør Karin Buhl Slæggerup for at Ebeltoft Handelsstandsforening må afholde vores generalforsamling her.
Først synes jeg, vi skal hilse på bestyrelsen:
Jens Friis fra Kvickly
Asbjørn Thyregod fra Blushøj Camping
Jette Nielsen fra Mols Bolsjer
Lone Mølgaard Christensen fra Ebeltoft Strand Camping
Hanne Sloth fra Hanne Sloth Mode
Arbejdende suppleanter:
Niels Christian Husum fra Føtex
Marianne Stahl Rasmussen fra Fregatten Jylland
Michal Aagaard fra Jernbanegrillen
Revisor og revisorsuppleant:
Kristian Glerup Busk fra “Hos Walther“
Mariann Schmidt fra Legekæden
Tak for godt samarbejde.
Allerførst velkommen til vores nye medlemmer:
Jensen Opals, Huset Holmriis har fået ny ejer, Gitte, Den Skæve Kro og Debora’s Beauty Clinique
Vi har også måttet sige farvel til et par stykker: SPAR, fordi de lukkede og Advokat Brandt
Madsen, som ikke længere ønskede at være en del af Handelsstandsforeningen , hvis han
skulle ændre mening, så er han velkommen tilbage.
Vi har fået fremstillet en fin lille folder om Ebeltoft Handelsstandsforening, jeg håber mange
flere finder vejen til Ebeltoft Handelsstandsforening.
Lige nu er vi igen 100 medlemmer, men vi kunne godt være flere, hvis vi kunne få nogle flere
butikker og restauranter med. Det er lidt trist, at det især er midtbyen, som vi har svært ved
at få med i Handelsstandsforeningen.
Tak til Bianca for info om Syddjurs Kommune, som gerne vil være ”demens venlig”.
Så har I hørt lidt om Handel Syddjurs, tak til Hother for informationen.
Vores hjemmeside Ebeltoft.dk virker rigtig godt, vi har fået nyt by-kort og en DK4-film men
det vil Asbjørn fortælle om senere.
Her skal lyde en stort tak til Casper Thun for godt samarbejde.
Facebook virker også fint, hvis nogle af jer ikke skulle være på Ebeltoftby, så ta’ lige en snak

med Jette fra Mols Bolsjer, så vil hun hjælpe jer.
Gaderegulativet for Ebeltoft lever endnu, og det er stadigvæk Peter Sendel fra Syddjurs Kommune, som står for det.
Fastelavns-mandag kom ”Sluppen“ sejlende” gennem 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.
Næste år vil man “sejle“ om lørdagen. Der er flere mennesker i gaden, så det er en god ide.
Året som er gået har været fuld af aktiviteter og begivenheder:
Sidste generalforsamling var der ønske om, at vi skulle afholde nogle fælles møder, hvor vi
kunne få snakket sammen.
Første møde blev afholdt på Fregatten Jylland. Her var fin opbaknin , næste møde skulle
være på Glasmuseet.
Desværre var der kun 4 som tilmeldte sig. Vi valgte at aflyse.
Så havde vi i samarbejde med Peter fra ”Mellem Jyder” fået arrangeret et møde i Birkehuset,
hvor foredragsholder Bruno Christensen holdt et oplæg: Den dag alle vågner, bliver Ebeltoft
en bedre handelsby.
En fin aften med pæn tilslutning. Tusind tak til Peter, som gjorde det muligt at afholde det
spændende arregement .
I Påsken 2019 var det godt vejr, og der var rigtig mange gæster i byen. Der var boder på torvet ved Det Gamle Rådhus, spejderne sørgede for, at man kunne bage snobrød over åben
ild, påskeharerne delte slik ud, der var musik i gaden, gøglere, dans, vægtere, veteranbiler og
selv Frelsens Hær besøgte os - og Dannebrog pyntede flot i gaderne.
Tak til alle som ydede en indsats, for at påsken blev så fin.
Vi har til forskellige arrangementer haft besøg af brandbiler, ambulance , politibil, motorcykler og Ebeltoft Køreselskab. Vi havde også fået lokket ”Molboerne” til at spille i gaden 8 aftener, de gør altid lykke, folk elsker dem. Men vi skal nok ikke forvente, de kan igen i år, de er
ved at være ældre, og kan ikke så godt gå på brostenene. Så det er altså ikke Handelsstandsforeningen, som ikke vil betale for dem, så det må I gerne fortælle, når nogen synes, det er
trist, de ikke er i gaden.
Klovnen Alfredo/ Piraten Long John har glædet mange voksne og børn med alle de flotte
balloner, de laver til forskellige dyr, sværd, hjerter, blomster m.m. En rigtig god aktivitet.
Vi har haft besøg af et norsk skoleorkester, motorcykler, Mustangbiler, gademusikanter og
nogle, som har stået som levende statuer, utroligt man kan stå stille så længe, så er det nok
godt, vi ikke har det så varmt som sydpå, hvor skikken meget udbredt, men flotte - det er de.
Så har vi været så heldige at have besøg fra Færøerne, 7 gamle færøske træsejlskibe, som lå
i havnen ved Fregatten Jylland, de var på besøg i Danmark for at fejre, at det færøske flag
fyldte 100 år. Når Ebeltoft blev valgt at besøge, var det blandt andet fordi Fregatten Jylland
havde været på Færøerne 3 gange i 1862, 1872 og sidste gang som kongeskib i 1874.
Det var nogle meget underholdende dage 6.- 9. juni, der blev sunget og danset, der var boder med færøsk mad, strik og billeder. Man kunne komme ud og sejle en tur eller blot se sig
omkring.
Tusind tak til alle som gjorde det muligt: Et fantastisk samarbejde med blandt andre Syddjurs Kommune, Marineforeningen, Våbenbrødrene, Danmarkssamfundet, Kirken, Fregatten

Jylland, Glasmuseet, Kulturministeriet, Jeg har sikkert glemt nogle for alle gjorde et kæmpearbejde, der blev holdt rigtig mange møder, der skulle bruges mange penge, men alt lykkedes ved fælles hjælp. Endnu engang tak til alle.
Så var der en kæmpe -opgave mere. Vores Dannebrog blev 800 år den 15. juni - Valdemarsdag.
Her igen en stor tak til Syddjurs Kommune, Marineforeningen , Våbenbrøderne, Danmarks samfundet og Kirken. Hold da op, hvor kan man meget, når man står sammen - tak.
Dagen begyndte med at Dannebrog faldt ned fra himlen, (faldskærm-udspring). Byen var
pyntet med flotte butiksvinduer, der var en konkurrence om byens flottes vindue. Diverse
faner blev ført gennem byen, der var veteraner, musik, talere, underholdning, fællessang og
gudstjeneste.
I pinsen skete der også meget, blandt andet startedeJazzen på Torve . I år er det 15 år siden,
vi startede med Jazz på Torvet. I alle årene har det været i samarbejde med Kristian Krog,
Syddjurs Kommune, tusind tak for godt samarbejde. De fleste synes, det er helt fantastisk, og
Torvet er blevet et fast mødested om sommeren. Så det er mit håb er, at der er Jazz på Torvet
mange år endnu.
Sommeren er jo altid dejlig med rigtig mange glade gæster. Masser af underholdning rundt
omkring på Djursland. Jeg har hørt noglen sige, der sker næsten for meget, for hvad skal
man vælge. Der er sommerfest, havnefest, Vild med Vand, Kystkultur Festival, Syng Solen
ned ved Horisonten, Guidet Cykeltur, Busture i Nationalpark Mols Bjerge , Bagagerums marked, marked ved Glasmuseet, marked på Torvet ved Det Gamle Rådhus, guidet by undvisning, underholdning i byen, på Maltfabrikken og Cirkus Hjemvé på havnen.
Så er der alle de ting, jeg ikke kender til eller i farten har glemt. Alt er gratis. Måske vi skulle
give vores gæster lov til at trække vejret og have tid til bruge nogle penge i vores attraktioner, restauranter, butikker m.m.
Så lykkedes det: Ebelfestivalen er kommet ned i byen. Da den startede i 2004 var det Maltfabrikken, der var omdrejningspunktet og hele byen. Nogle ved ikke, at der i efterårsferien ingen gæster var i Ebeltoft. Det er Ebelfestivalens ære, at der I dag kommer 40-50.000 gæster,
Det er helt fantastisk. Kun på frivillig arbejds-indsat. Det er stort. Tusind tak.
Festivalen gik rigtig godt, der er altid plads til forbedringer og noget, som skal rettes til.
Der er allerede holdt mange møder om, hvad der skal ske i 2020. Igen: Samarbejde gør
stærk, og vi har fået en god medspiller i Syddjurs Kommune.
Jeg håber, I alle igen vil støtte op om Ebelfestivalen. Den er til bl.a. for, at vi kan få kunder
i vores forretninger. Så gør noget - for lige netop at din forretning signalerer, at nu er der
Ebelfestival. Der er ingen i Ebelfestivalens organisation, som får løn, alt er på frivillig basis.
Forberedelserne til julen begyndte med at vores hjælper igennem mange år, Ole Frederiksen meddelte, at han ikke længere havde de kræfter, som der skal bruges til diverse gøremål.
Tusind tak til Ole - for al din hjælp i mange år.
Juletræerne, som I køber, er det nu Michael som har sørget for, tak for hurtig udrykning til
Michael. Vi har fået juletræ op på havnen, det så rigtig godt ud. Ved Juletræstændingen skal
der nok lige justeres lidt, både på havnen, i byen og på Fregatten, så afviklingen kommer til
at passe med de tider, som står i programmet. Men ellers gik alt fint.
I år kom er lys på Fregatten Jylland, dejligt med lys i den mørke tid.

Juletræerne har vi igen fået fra private og familen Oschätzen . Tusind tak - også til
AHL træpleje og Peder Holmriis, som klarer al det praktiske og strøm - og til spejderne som
klarer alle lysene på Strandvejen .
Generelt om julen:
Vi havde lånt Farvergården i 2 weekender. Det var rigtig fint, men her kunne vi godt bruge
hjælp, der er meget, som skal klares for at det hele bare kører.
Så hvad med et juleudvalg? og her er det ikke kun idéer, men også udførelse af disse.
I julen havde vi besøg af Frelsens Hær, søde englepiger , nissemor, nisse barn, sang og musik
lirekasse m.m.
Handelsstandsforeningen ønsker glædelig jul - 23. december - på torvet Ved Det Gamle Rådhus, det var 3. gang og igen var der rigtig god stemning, folk synes, det er hyggeligt.
Vi har fået 20.000 kr. fra Sol og Strand til hjælp til nye lygter til juleguirlanderne, tusinde tak.
Når vi så er ved vores julellygter. Så er der nogle, som har spurgt, om der ikke skal lamper
op på Juulsbakke - jo, men der er et problem: Lastbilerne bliver højere og højere. Så de river
lygterne ned. Det skal vi se, om vi kan få løst. Så der kan komme lygter i alle guirlanderne.
Tak til Ebeltofts Net og Ebeltoft Turistforening for at ville tage vores spots m.m. med på jeres
hjemmesider.
Radio ABC/ ALFA, Radio 100 Aarhus og TV 2 har vi brugt til markedsføring.
Ebeltoft Folketidende har vi et rigtig fint samarbejde med. Tak for det.
Her skal også lige nævnes Lone og Asbjørn som har lagt et stort arbejde i hjemmesiden, bykort ,kultunaut og Facebook. Tak for jeres indsats.
Vi er med i Visit Aarhus og i Serviceguiden.
Ebeltoft Handelsstandsforening er repræsenteret: Handel Syddjurs, Bevaringsrådet for Syddjurs, Ebelfestivalen, National Park Mols Bjerges Erhversudvalg, Rådet for National Park Mols
Bjerges bestyrelse. Distriktsrådet, Repræsentskabet for IBIC.
Så har Flemming Rasmussen, VisitAarhus ønsket, at vi som sad i den gamle Destination
Djurslands bestyrelse - ville forsætte som en støtte gruppe, så han ved, hvad der rører sig
herude - nu hvor det er blevet så stort med Visit Aarhus. Det er nok en rigtig god idé, vi har
alle sagt ja.
.
Her til slut skal der lyder en stor tak til alle vores samarbejdspartnere.
Tak for godt samarbejde.
Tusind tak til alle, som er med til at gøre vores område og by så fantastisk - tak.
Hanne Sloth

