Generalforsamling i Ebeltoft Handelsstandsforening
Tirsdag den 1 marts 2022 kl. 18 på Fregatten Jylland.
Tak til Fregatten Jyllands direktør Karin Buhl Slæggerup for at Ebeltoft Handelsstandsforening igen må
afholde vores generalforsamling her.
Først synes jeg, vi skal hilse på hinanden - og lad os begynde med bestyrelsen.
Jens Friis, Helle Dannemarre, Jette Nielsen, Dorte Tandrup og Hanne Sloth.
Suppleanter:
Michael Andreasen, Marlene, Thiele, Jeff Andersen, Heine Juul Petersen. (Tina Reuther fra DCU stoppede
af personlig årsager )
Revisor Kristian Busk.
Revisorsuppleant Mariann Schmidt.
Vi har ikke fået nye medlemmer, men der er hellere ikke nogle, som har sagt farvel.
Det er ikke så lang tid siden, vi sidst havde generalforsamling - 2. juni 2021- alt blev jo rykket på grund af
Coronaen.
Ved generalforsamlingen blev det efterlyst, at vi skulle bruge flere penge på de sociale medier – Det har
vi taget til efterretning. Vi kontaktede Anne Møgelvang og Camilla Lykke og det første møde fandt sted
den 28. september.
Der blev hurtig enighed om, at vi skulle have et samarbejde, men kun hvis kommunen ville hjælpe os.
Der blev søgt penge i Erhverspuljen i Syddjurs Kommune til ny Strategi for Ebeltoft Handelsstandsforening.
Vi fik bevilliget 125.000 kr. Stor tak til Syd Djurs Kommune for opbakningen til ny Strategi for Ebeltoft
Handelsstandsfoening.
Vi (bestyrelsen og Suppleanter ) har trukket arbejdstøjet på. Vi bliver klædt på af Anne Møgelvang og Camilla Lykke. (I har også lige fået input). Der er blevet afholdt et netværksmøde, og der vil blive afholdt et
netværksmøde igen den 7. april kl. 8 - 9.15. Der vil afholdt 2 workshops: ”Markedsføring for begyndere”
og 2 for ”lidt dygtigere”.
Vi er rigtig glade for samarbejdet og vi synes, det er meget spændende, og det skulle gerne munde ud
i at bestyrelsen og suppleanter, er klædt rigtig godt på til alle de udfordringer, som opstår i en handelsstandsforening.
Der er blevet afholdt Valdemarsfest og fejring af 101 år for genforeningen. Det skulle havde været sidste
år. Det var Våbenbrødrene, Ebeltoft Marineforening, Danmarkssamfundet Dannebrog , Kirken og Handelsstandsforeningen der var arrangører. Der blev ydet støtte af Kvickly og Syddjurs Kommunes Kulturfond.
Vægterne gik vægtergang hele juli og august, her skal lyde en tak til de restauranter, som bespiste vægterne.
Jazz på Torvet foregik hver lørdag i juli og august - tak til Håndboldens Venner for al deres arbejde med
at sætte stole frem, rejse telt, betjene de tørstige sjæle og rydde op.

Tak til Kvickly for at træde hjælpende til med telt, hvor musikkerne kunne stå i tørvejr.
Tak til jer som støttede med penge til koncerterne.
Tak til Handelsstandsforeningen og Ebeltoft Kommune for økonomisk støtte - uden dem ingen Jazz på
Torvet.
Sommeren gik rigtig fint med mange glade gæster og dejlig mobil Jazz i gaden 4 gange sponseret af
Kvickly, der var veteranbiler, diverse musikalsk optræden, optræden af klovnen Alfredo i gaden hen over
sommeren og meget mere.
I uge 42 var det 17. gang Ebelfestivalen blev afholdt. Der har nok aldrig været så mange gæster. Det var
en ren fornøjelse, og sidder du nu og skulle have lyst til at blive frivillig, så sig endelig til. Der bliver brugt
omkring 150 til 170 frivillige, og vi mangler yngre arbejdskræfter.
Igen havde Kvickly sponseret 1000 græskar, som pyntede op i hele byen.
Der var konkurrence om det bedste pyntede vindue , musik og underholdning hver dag i uge 42.
En fantastisk event - kæmpe tak til Ebelfestivalen og alle de frivillige. Her skal vi huske på, at det ikke er en
selvfølge at have Ebelfestivalen. Den opstod i 2004 fordi der ingen mennesker kom til Ebeltoft i uge 42.
Det var Rotary-clubben, Handelsstandsforeningen, Syddjurs Kommune, Ebeltoft Hotel, Turistforeningen
og Destination Djursland, som var de bærende kræfter . Så Ebelfestivalen er en gave til alle os handlende. Vær med til bakke op om Ebelfestivalen.
Juletræstænding den 20. nov. 2021 var igen et stort hit.
Ebeltoft Handelsstandsforening står jo for alle juletræer , guirlander, lys på træerne på Strandvejen. I år
kom der et nyt stort juletræ, denne gang på Bryggertorvet , så nu er der store juletræer på havnen, ved
det gamle posthus, på Maltfabrikken, ved rundkørslen, ude på Margrete-højen (ved Park Hotel) og selvfølgelig juletræet ved Det gamle Rådhus. Hvis så alle også satte juletræer op ved deres butikker med lys
i - hvor ville det være flot.
Julen er jo meget stille i Ebeltoft, men de 2 søndage der var åbent - var der musik og underholdning.
Der var også konkurrence om det bedst pyntet vindue.
Stempelkonkurrencen er også stadigvæk populær, der bliver trykt 45.000 stk., alle bliver delt ud - blandt
andet får Kvickly 3 kasser, Føtex 2, Hos Walter 1, Punkt 1 - 1 /2 osv.
Igen i år har vi fået meget spalte plads i Ebeltoft Folketidende og gode rabatter.
Tusinde tak for godt samarbejde.
Vi har haft annoncer i Radio ABC, ALFA og GO`FM.
Vi annoncerer i Serviceguiden, Visit Aarhus og Djursland Guiden.
Vi bruger Facebook, Ebeltoftby, Handelsstandsforeningen og vores hjemmeside: Ebeltoft.dk
Ebeltoft Handelsstandsforening er repræsenteret i: Handel Syddjurs, Bevaringsrådet for Syddjurs, Ebelfestivalen, National Park Mols Bjergs Erhvervsudvalg, Rådet for National Parks Mols Bjerges bestyrelse.
Distriktsrådet, Repræsentantskabet for IBC, Ebeltoft i udvikling/ Jernbanegade.
Her til slut skal der lyde et stort tak til vores samarbejdspartnere. Tak til bestyrelsen og suppleanter, Til
Anne og Camilla. Tak for godt samarbejde.
Tusind tak til alle, som er med til at gøre vores område og by så fantastisk.
Hanne Sloth

