
 

 

Referat af Tranebjerg Handelsstandsforenings generalforsamling 24.02.2011: 

 

Opstillet i punktform i henhold til dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent: 

Peter Lund – valgt til dirigent 

Jens Larsen – valgt til referent 

 

Peter Lund konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

Punkter i dagsordenen er lidt forskellig fra vedtægterne, men alle punkter er med. 

 

Antal af fremmødte medlemmer er 14 ud af 28 og dermed beslutningsdygtig til 

vedtægtsændringer, hvor der kræves at halvdelen af medlemmerne er repræsenteret og 2/3 

skal stemme for. 

 

2. Bestyrelsens beretning 2010  

Tak til bestyrelsen og frivillige – sponsorer Krogh & Thomsen, Super Brugsen, Samsø 

Posten, Danske Bank og Samsø kommune. 

 

Velkommen til Lisbeth i Den ny Cafe, Hanne Flinchs Hotel. 

 

2010 blev vendt til overskud – efterslæb blev indhentet – kontingentforhøjelse. Ingen tur til 

Kolding Storcenter med Færgen. Møde med Færgen og Per Gullestrup mhp. samarbejde og 

aktiviteter. 

 

Langgade renoveringen, kun småting er ændret siden sidst. Vi mangler evaluering og 

småting ønskes ændret. Besparelser hos Samsø Vejvæsen vil betyde mindre ren-ø. Birgit 

Pedersen vil blive savnet. 

 

Mange tanker om fremtiden i THF, mere om det senere jvf. dagsordenen. 

 

THF er nu medlem af markedsføringsudvalget. 

 

Vigtigt for hele Samsøs fremtid med midler til markedsføringspulje mht. bosætning m.m... 

 

Årets arrangementer: Open by night, sommer i Tranebjerg, Kurt Bakmann, Samsø 

Marathon, Halloween – forbedringer ønskes og der arbejdes på nye tiltag, julearrangement, 

Torvedage, belysning. 

 

 

3. Fremlæggelse af regnskab 2010 og budget 2011  

Fremlagt af revisor Torsten Sørensen: 

Se regnskab og budget. 

4. Fremtiden for THF  

 



 

 

 

v/ Kristian: 

 Ikke kapital nok til vores projektønsker (Løsningsforslag: øget kontingentbetalinger og 

B-medlemskab, fondsmidler, sponsorer kan hjælpe her) 

 Vi har brug for flere hænder (Løsningsforslag: bredere appel flere medlemmer, skaft et 

nyt medlem og få 6 flasker god rødvin, flere medlemmer skal hjælpe til bare en gang om 

året, husk foreningerne SUI, TIF, Taekwondoklub osv.) 

 Husk vores dygtige ansatte, familie og venner. 

 Højere svarprocent på mails er nødvendig. 

 Det grå guld, Samsøs største ressource. 

 Mulighed for eksterne bestyrelsesmedlemmer 

 Flere bestyrelsesmedlemmer 

 Den nye formand er der ude, vi skal bare finde ham/hende 

 Flere helårsbutikker/erhverv levende ø 

 Større samarbejde med Samsø Erhvervs- og Turistcenter 

 Udvikling af Samsø workshop den 5. marts 

 Medlemskab af markedsføringsudvalget fra 1. marts 2011 

 Drejebøger til arrangementerne, vigtig viden vil derved ikke gå tabt når nye skal hjælpe. 

 Uddelegere arbejdet til medlemmerne, husk at spørge 

 Mange ildsjæle på Samsø, SHF kan gøre ide til virkelighed 

 Vinterlukning af butikker kan blive et problem 

 Samso.info – vi har noget at byde på 

 Koordinere åbningstider for spisestederne 

 Markedsføre ydersæsonen 

 Artikelserie i Samsø Posten – synliggøre helårserhverv 

 Husk at handle lokalt 

 Hvad vil vi 

 Er det kommunen der skal løfte Samsø? 

 Er det naboen 

 Er det dig og mig 

 Sammen er vi stærkere 

 Hvor mange på Samsø har direkte glæde af en sund detailhandel - det har alle 

erhvervsdrivende mere eller mindre! 

 Turismen 

 Open by Night og Sommer i Tranebjerg m.m. kan blive bedre i 2011 

 Levende ø når turisterne kommer 

 Dagsture til Samsø – hele Samsø 

 Vi kan ikke bare skumme fløden, hjælp markedsføringsudvalget og 

markedsføringspuljen 

 Økonomi (B-medlemmer) 

 Sammen kan vi gøre SHF økonomisk attraktivt fx. 15% på annoncer og udvalgte 

håndværkere? 

 Synliggøre foreningen – nyhedsbreve og artikler i Samsø Posten 

 Fælles gavekort/ indkøbskort  



 

 

 C-medlemmer kan være en fremtidig mulighed (lejlighedsvise boder m.m.) 

 Fokus på sund detailhandel på hele Samsø 

 Arrangementer skal primært foregå i Tranebjerg, Samsøs hovedstad 

 Sikre bosætning på Samsø 

 Flere arbejdspladser på Samsø 

 

5. Vedtægtsændringer herunder regulering af kontingent- se forslag i vedhæftede filer  

Forslag vedtaget: 

A medlem 1.200 kroner pr. halvår + moms 

B medlem halv pris 

 

Udsendte vedtægtsændringer, følgende ændringer vedtages: 

Alle med tilføjelser – se vedlagte. 

 

6. Valg af revisor  

Forslag: 

Genvalg af Torsten Sørensen 

 

7. Valg af bestyrelse      

På valg er: 

Ulrik Paulsen – genopstiller ikke 

Kristian – genopstiller ikke 

Kirsten – genopstiller ikke 

 

Fortsættende bestyrelsesmedlemmer: 

Tina 

Gritt (indtrådt suppleant) 

Jane  (indtrådt suppleant) 

 

Afgåede bestyrelsesmedlemmer i utide 

Mie 

Kenn 

Jane S. 

Lars 

 

Nyvalgte til bestyrelsen: 

Inge, Samsø Sko 

Claus Norlyk- Fedets Polering  

 

Nyvalgte som suppleanter: 

Peter Lund, EDC 

Mette, Samsø Optik 

 

8. Arrangementer 2011- nedsættelse af aktivitetsudvalg  



 

 

 

Open by night: 

 

 

Torvedage: 

Lars Damgaard Hansen, Smagen af Øen 

Lene, Tøjhuset 

 

Halloween: 

Ida Kristensen 

Jane Jørgensen 

Tina Bülow 

Ingelise Falk, Samsø Sko 

 

Jul: 

Tina, Klippestuen 

Dorte, Butik Klokkeblomst 

 

Ture til Samsø: 

Dorte, Butik Klokkeblomst 

Karsten Bøgild, Home 

 

9. Indkomne forslag  

Ingen 

 

10. Eventuelt 

 

Claus Norlyk: da det er en frivillig forening, undrer det at der ikke er flere frivillige til 

udvalgene m.m. 

Mette Løkke: dejligt at SHF har meldt sig ind i markedsføringsudvalget, og detailhandelen 

er en væsentlig faktor for vores turister – en oplevelse. Arrangement den 5. Marts med 

workshops ... Nyhedsbrev fra Samsø Erhvervs- og Turistcenter tilmelding kan ske. 

Nyhedsbreve rettet mod turister (750 tilmeldte). 

Aktiviteter meldes til Samsø Erhvervs- og Turistcenter som markedsfører disse. 

Færgen – weekendtilbud 598 kroner – kunne ske i samarbejde med lokale aktiviteter. 

Aktivitet mod  børnefamilier. 

 

 

 

Referent Jens Larsen 


