
EBELTOFT HANDELSSTANDSFORENING (EH) REFERAT GENERALFORSAMLING 03.03.2020
Syddjurs Kommune vil gerne være demensvenlig. Tak til Birthe for indlæg om hvorledes vi møder disse kunder i forretningerne.

Hother, Handel Syddjurs, præsenterede gavekortets status samt detailhandelskonference d. 10.03.2020 – liv i byerne.

Herefter startede generalforsamlingen

1) Mads Petersen blev valgt som dirigent.

2) Formandens beretning blev fremlagt. Igen et år med mange aktiviteter, herunder ny hvervebrochure, bykort der giver medlemmerne 
værdi, Ebelfestival placeret i byen, medlemsmøder på Fregatten Jylland og Birkehuset (Bruno Christensen) samt vækst i antal medlem-
mer. Til hvervning er det oplagt at medlemmer snakker med deres naboer, men det blev også præciseret, at det er en frivillig forening. 
Beretningen kan ses på hjemmesiden ebeltoft.dk

3) Regnskab 2019 blev fremlagt og godkendt.
Jubilæumskonto vedrører 150 års jubilæum 1883/2033

4) Kontingent 2019 uændret (de sidste 15 år). Der blev vedtaget kontingentstigning til 2021 jævnfør oplæg.

5) Budget for 2020/ Markedsføringsbudget 2021-2023 godkendt.
Der er fortsat mulighed for prøvemedlemskab for nye medlemmer/ rabat for tilflyttere
Der var stor utilfredshed med julens udgifter.

6) Valg af bestyrelse (2år). Jette Nielsen, Mols Bolsjer, modtog genvalg. Lone Mølgaard Christensen, Ebeltoft Strand Camping og As-
bjørn Thyregod, Blushøj Camping, udtrådte af bestyrelsen. Som nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt Helle Dannemarre, Mouse & Pen 
Illustration, samt Michael Aagaard, Jernbanegrillen.

7) Valg af arbejdende suppleanter (1 år). Tak til afgående suppleanter: Niels Christian Husum, Føtex, Michael Aagaard, Jernbanegril-
len, og Marianne Stahl Rasmussen, Fregatten Jylland. Som nye arbejdende suppleanter blev valgt: Heine Juul Pedersen, Føtex, Asbjørn 
Thyregod, Blushøj Camping, Dorte Tandrup, Sol og Strand Feriehusudlejning.

8) Genvalg af revisor Kristian Busk, Hos Walter, og revisorsuppleant Mariann Schmidt, Legekæden.

9) Begivenhedskalender og åbningstider blev vedtaget med flg. Kommentarer:
EH vil ikke længere afholde bagagerumsmarked ved glasmuseet.
S.A. Jensens vej bliver lukket i en prøveperiode.
Der skal investeres mindre i julen. Nyt juleudvalg bliver Jette (Ziga), Inge (Kræmmerhuset), Mariann ( Legekæden) og Dorte (Sol og 
Strand Feriehusudlejning). Seniorkonsulent Hanne.
Åbningstider 2020 – der vil blive lavet nye åbningstider med flg. Ændringer:
Grundlovsdag 5. juni åben til kl. 18
1.-31. juli åbent til kl. 18.00 – tilføjes stjerne *
4 lange torsdage i juli 9+16+23+30/7 åben til kl. 22.00
I august udgår 6+8+9. august (de har almindelige åbningstider)
17.oktober Åbent til kl. 15.00
Black Friday er den 27. November.
Lørdag d. 5+6/12 udgår
Lørdag d. 12. december åbent til kl. 16
Lørdag d. 13. december ændres til søndag d. 13 og åbent til kl. 16.
Lørdag d. 19. december åbent til kl. 16.00 tilføjes.
Søndag d. 20. december åbent til kl. 16.00

10) Evt.
Tak til Asbjørn for fremlæggelse af ny tv-annonce på DK4 samt fremlæggelse af tanker om nyt bykort version 2020. Bykort forventes 
klar til påske og lager bliver på Fregatten Jylland.
Næste års generalforsamling bliver todelt – Først generalfosamling herefter fællesspisning med tilmelding med egenbetaling Det vil 
naturligvis være muligt kun at deltage i generalforsamlingen.


