
!
Referat af Generalforsamling i SAHA februar 2015 

Dagsorden var som flg.: !
1.   Valg af dirigent 
2.   Tidligere og ny formands beretning 
3.   Skolesamarbejde v/næstformand 
4.   Forelæggelse af regnskab 
5.   Spørgeundersøgelse og indkomne forslag    
6.    Budget og kontingent for det følgende år 
7.   Valg af bestyrelse jf. §8 
8.   Valg af suppleanter 
9.    Valg af revisor 
10.  Eventuelt - Bl.a. forårsmesse, fælles kalender !!
Ad 1. 
Peter Lund 

Ad. 2  
Kristian lagde ud med året der gik. 

Open by night 

Sommer i Tranebjerg 

Juleudsmykning 

Ny formand Frank takkede alle for støtte og hjælp til foreningen og fortsatte med beretning om 
diverse MFU møder(Markedsføringsudvalgsmøder) samt workshops dels om fælles kommunikation 
og markedføring (turisme/branding) og dels om ny organisering. Vigtigt at give erhverv og 
handelsliv fokus.  

Tiltag for at øge handlen. Julekonkurrence for at øge handlen på Samsø og lokal engagement. 
Øget samarbejde mellem foreningerne. Ferie for alle - øget færgekapacitet giver mulighed for 
flere besøgende og mere handel. Søge midler til et “Loyalitetskort”. 

!
Ad. 3  
Julepynt fra Lilleskolens børn i tilmeldte butikker. Positivt med familie og venner i butikkerne 
for at se børnenes pynt. 

!
Ad.4  
Forelæggelse af regnskab ved Torsten Sørensen. Regnskabet blev godkendt. 



Ad. 5  
Fremlæggelse af resultat på spørgeskema. 

Der var tilslutning til flere fyraftensmøder fra 50% af medlemmerne, og der arbejdes videre med 
dette for de interesserede. 

Julekonkurrencen gentages og lanceres tidligere. 

Længere gennemgang vedr. SamsøKortet. Samsø kortet er dyrt i drift. Restauratører og hoteller 
skal med før det kan løbe rundt. Det skal markedsføres mere. Ved nylig forhandling er den årlige 
udgift i år sænket med 7.500 kr. mod at der afholdes et orienterende møde på øen. 

Open by night er planlagt til d. 15. maj, 30. juli og 22. august. Der ønskes ikke afspærring af 
Langgade hver gang. Forslag om Open by night møder med alle de involverede.  

Forslag om aftenåbent og arbejdsgrupper nedsættes med alle der har gode forslag og kan 
deltage. Man hører nærmere om dette på mail. 

Forslag om skilt med logo for foreningen, der viser at man støtter op om handel på Samsø. 

Forslag om at Alstrup revyen hyres til at fremføre et udsnit af forestillingen til open by night d. 
15. maj. Peter Lund blev spurgt. 

!
Ad.6  
Kontingent. 

A-medlem 1800,00 kr. pr. ½ år 

B-medlem   900,00 kr. pr. ½ år 

Forslag om ens kontingent for A-B medlemmer, men kan kun ske ved ekstraordinær 
generalforsamling, da dette kræver vedtægtsændringer. 

!
Ad.7  
Valg af bestyrelse 

Siddende: Frank, Lars B. og Lotte 

På valg: Lars D., Kristian og Peter Lund  

Lars D. og Kristian genvalgt. 

!
Ad.8  
Suppleanter: Vibeke og Jane 

!



Ad.9  
Revisor Torsten Sørensen genvalgt 

!
Ad.10  
Forårsmesse på Flinchs Hotel d. 7. marts 

Påskeavis fra Samsø Posten, der husstandsomdeles. Særtilbud ved fællesannoncering. 

Fælles kalender v/ Susanne Hesseldal 

Widget nyt tiltag fra Open 2 day.  
Man kopierer åbningstider fra open2day til sin hjemmeside. Se Open2day eller kontakt Susanne 
Hesseldal.  

Mødet blev indledt med tre korte indlæg vedr. flexordninger v/Else, kurser v/Marianne samt 
samarbejde med SOA v/Ann Jeanett.


