
Generalforsamling i Ebeltoft Handelsstandsforening 

Onsdag den 2 juni  kl. 18 på Fregatten Jylland 

og spisning i Karens Køkken kl. 19.30 

Tak til Fregatten Jyllands  direktør Karin Buhl Slæggerup for at 

Handelsstandsforeningen igen må afholde vores generalforsamling her.

Først synes jeg, vi skal hilse på bestyrelsen: 

Kasserer Jens Friis fra Kvickly 

Helle Dannemarre,  Mousen & Pen Illustration

Jette Nielsen, Mols Bolsjer 

Michael  Aagaard, Jernbanegrillen

Formand Hanne Sloth, Hanne Sloth MODE

Arbejdende suppleanter:

Asbjørn Thyregod, Blushøj Camping

Dorte Tandrup, Sol og Strand Feriehusudlejning

Heine Juul Pedersen, Føtex

Revisor og Revisorsuplant.

Kristian Glerup Busk, “Hos Walther“

Mariann Schmidt, LegeKæden 

Tak for godt samarbejde .

Velkommen til vores nye medlemmer.

Kjøbstaden, Butik no. 9, Vino & Co, Thiele, Maltfabrikken, Netto, Bøgehøj, 

Gudmann & Søn, Vaffelbarons, Salling Outlet Ebeltoft og MAA Entreprise.

Vi har desværre måtte sige farvel til flere medlemmer . 

Debora’s Beauty  Clinique, Ebeltoft Optik, Lindberg, Huset Nordic Nature, 

PELLI, Beomus, Vigen og Jernbanegrillen.

Sikken et år 2020 med Corona,  mon der var nogle af os, som tænkte, at her i 2021, skulle vi stadigvæk  

have Corona. 



Coronaen har fyldt meget i alles liv. Mange restriktioner , nogle er hårdere ramt end andre, men ingen er 

vist gået helt ramt forbi.

Her i Syddjurs Kommune har vi været meget heldige  (eller dygtige), smitten har ikke fået hårdt fat, som 

mange andre steder.

Nogle tidspunkter har man da været lidt bekymret, med alle de gæster, som er kommet til vores områ-

de. Det har været rigtigt godt for os, som gerne ville have solgt nogle varer, andre har nok været meget 

bekymrede - med så mange gæster.

Men  der er nu nok plads til alle, hvis vi udviser omhu og passer godt på hinanden,

Arrangementer er blevet aflyst og andre er kommet til - vi fik hurtigt arrangeret POP-UP-koncerter til Kr. 

Himmelfartsdag og St. Bededag.

I Sommeren skulle vi stadigvæk passe godt på Corona-smitten. Vi valgte at aflyse Jazz på Torvet, men i 

stedet blev der plads i budgettet til 2 hold ”street-parade-musikere” om lørdagen i juli og august og med 

økonomisk hjælp fra Syddjurs Kommune underholdt klovnen Alfredo børnene hver fredag i juli og første 

fredag i august.

Ebelfestivalen blev aflyst, men noget skulle der ske i efterårsferien - så det blev til ”Høst og Halloween”. 

Børnene i 2 børnehaver og 5. og 6. skoileklasse lavede de fineste udskårne græskar, og der var rigtig 

meget musik i gaderne. Ebelfestivalen og Syddjurs Kommune betalte en del af udgifterne, så vi måske 

kunne udvikle noget, der kunne bruges i næste Ebelfestival - og det er helt sikkert, at græskarrene var en 

god idé. Så jeg håber meget, at det lille udvalg igen vil være med. Tak for jeres indsats.

Juletræstænding med julemanden blev aflyst, men alle 6 store juletræer blev tændte og stod til efter 

Helligtrekongers dag (6. januar). Det var en rigtig god idé i den mørke tid. Håber de også næste gang må 

blive stående - det gjorde de før i tiden.

Selve julemåneden blev også afstemt efter Corona-situationen. Vi bibeholdt stempelkonkurrencen. Der 

var bedst-pyntet-vindue-konkurrence, Julemor og El-nissen i gaderne. Rigtig mange var gode til at sætte 

lys i juletræerne foran deres butik. Tak til juleudvalget - håber I er friske igen. 

Covid 19 havde ramt Danmark og den øvrige verden. Forretningerne blev tvangslukket fra den 21. de-

cember til den 1. marts. Gaderne lå øde hen. Kun supermarkederne måtte holde åbent.

Mange var kreative med salg via internettet og med TakeAway. Vi fik alle Corona-frisure.

Ebeltoft fik stor opmærksomhed fra TV og vores lokale Ebeltoft Folketidende under Corona-nedluknin-

gen.

Vi kan godt klappe os selv på skulderen for at komme godt igennem en svær periode. Her skal lyde en 

tak for nabohjælpen fra Kvickly. Man havde fra COOP på landsplan bestemt at bruge en del af overskud-

det til at hjælpe detailhandelen, liberale erhverv og restauranter som er medlemmer af en handels-



standsforening eller en cityforening. Så da vi åbnede igen, fik vi alle en 1/2-sides annoncen sponseret i 

Ebeltoft Folketidende. Jeg syntes, det var flot gjort - for det er ingen selvfølge, at man bruger en del af sit 

overskud på denne måde. Superflot af COOP/Kvickly - TAK!

Vi er kommet et godt stykke ind i 2021, og vi skal stadigvæk passe på Corona. Men det bliver lettere efter-

hånden som flere og flere bliver vaccinerede og får Corona-pas.

Påsken gik rigtig fint. Pinsen var kold og våd, men vi fik da sat Jazz på torvet i gang og Vægterne gik årets 

første runde. Det var næsten normalt, og vi begynder nu at genoptage nogle af de aflyste aktiviteter.

Vi har fået lavet ophæng, så de store lastbiler kan kommer under vores juleguirlander. Til dette har Nor-

dea hjulpet os med 50.000 kr. Kæmpe tak for hjælpen.

Syddjurs Kommune  og  Ebelfestivalen har også støttet diverse  events. Tak for hjælpen.

Igen tak til COOP / Kvickly 

Tak til Ebeltoft Folketidende for godt samarbejde 

Vi er med i Serviceguiden, Visit Aarhus og Djursland guiden.

Ebeltoft Handelsstandsforening  er repræsenteret i:  Handel Syddjurs ,Bevaringsrådet for Syddjurs, Ebel-

festivalen, National Park Mols Bjerges Erhversudvalg, Rådet for National Park Mols Bjerges bestyrelse, 

Distriktsrådet, Repræsentantskabet  for IBC, Ebeltoft i udvikling / Jernbaneguppen .

Her til slut skal der lyde et stort tak til vores samarbejdspartnere , tak for godt samarbejde.

Denne sommer bliver  der 3 områder med ”pop-up-parkering” - det er STARK, slagterigrunden og den 

gamle festplads - og det vil blive skiltet i god tid før ”sæsonen”.

DR Vejret kommer først i juli til Ebeltoft for at lave en reportage, hvor man følger vægterne.

Tusind tak til alle, som er med til at gøre vores område og by så fantastisk.

Hanne Sloth


