Referat fra ordinær generalforsamling i Samsø Handelsstandsforening den 23.02.2016.
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Efter dejlig fællesspisning på Perlen i Sælvig, bød formanden Frank Kristensen velkommen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Kristian Jensen blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt
lovligt, og at der var nok medlemmer tilstede til at stemme om de nye vedtægtsændringer.
Foreningen har pt. 19 a-medlemmer og 36 b-medlemmer. Tilstede var 13 a-medlemmer og 19 bmedlemmer.
2. Formandens beretning
Frank gennemgik foreningens aktiviteter i 2015. Som omfattede aftenhygge 12. februar 2015, generalforsamling, feriemesse, forårsmesse på Flinchs, Open by night 15. maj, aftenhygge 30. juli,
råvarefestival mv, spørgeskemaundersøgelse, julekonkurrence fra nov. som gav dobbelt antal
kuponer i forhold til 2014, juletræstænding 27. nov. Julehygge i byen 20. dec .
Bestyelsen har besluttet at Samsøkortet afskaffes, da det desværre ikke har levet op til forventningerne, og koster foreningen penge.
Derudover har der været dialog og møder med andre interessegrupper og foreninger.
Tak til Samsøfonden, Brdr. Kjeldahl, samt øvrige foreninger. Også stor tak medlemmerne og til alle
som hjælper og gør foreningens arbejde muligt. Ros til SET for den super gode indsats kontoret
gør for at øge besøgstallene på Samsø.
Der er mange nye muligheder for udvikling af erhvervslivet på Samsø. Øget færge kapacitet. Billigere billetter, Samsø er en populær destination med et godt omdømme. Fælles tiltag gavner hele
Samsø. Baggrunden for arbejdet med den nye fælles forening stammer fra ønsket om en ny organisering af den fælles markedsføring. Bl.a. på grund af, at der nu er 2 rederier.
Den nye forening vil samle kræfterne blandt erhvervene på Samsø og arbejde med analyser, workshops og andre arbejdsmetoder, som gerne skal give en øget fælles indsats.
Arbejdsgruppen, som har lavt udkastet til den nye forening, har kørt parallelt med MFU.
En spørgeskemaundersøgelse gav svar fra 92 erhvervsdrivende, og svarene har indgået i arbejdsgruppens overvejelser.
Der kom mange gode ideer via undersøgelsen. Tak for det.
Hvor går man hen med gode ideer? Fremover afprøver man dem med kollegaer i arbejdsgrupper i
foreningen og frigiver dermed resurser fra SET.
Der var ingen spørgsmål til formandens beretning.
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3. Forelæggelse af regnskab
Revisor Torsten Kruse Sørensen gennemgik regnskab. Ingen spørgsmål til regnskabet.
4. Indkomne forslag
Der var kun kommet forslaget omkring vedtægtsændringerne. Efter en gennemgang og spørgsmål
blev vedtægterne vedtaget på generalforsamlingen, og Samsø handelsstandforening er hermed
ændret til en fælles forening for hele Samsø erhvervsliv. Nye vedtægter er vedhæftet dette referat.
5. Budget og kontingent for det følgende år
Revisor Torsten fremlægger budget. Der var ingen spørgsmål til budgettet og det blev vedtaget.
Frank fremlægger den nye kontingentstruktur.
Efter en gennemgang og debat blev forslaget vedtaget, med den ændring, at der ikke er et særskilt kontingent for færgerne. Der er således den samme differentierede kontingentstruktur for alle
virksomheder. Bestyrelsen blev opfordret til at forhandler om eventuelle større bidrag hos de største virksomheder på øen. Ny kontingentstruktur vedhæftet som bilag.
Der blev vedtaget et betalingsgebyr, hvis man ikke er tilmeldt betalingsservice, på kr. 50,00.
6. Valg af bestyrelse
Siddende bestyrelses medlemmer: Frank Kristensen, Kristian Jensen, Lars Damgaard
Nye medlemmer: Susanne Hesseldal, Henrik Sørensen, Peter Rosendal og Charlotte Villadsen
7. Valg af suppleanter
Siddende suppleant:Jane von der Lippe. Ny suppleant: Louise Vedel
8.Valg af revisor
Torsten Kruse Sørensen er genvalgt
9. Eventuelt
Steen Brorsen takker handelsstandsforeningen for at åbne op for andre erhverv. Og glæder sig til
det nye samarbejde.

