Referat af Samsø Handelsstandsforenings generalforsamling 18.02.2014
Opstillet i punktform i henhold til dagsorden:

Dagorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Forelæggelse af regnskab
Indkomne forslag
Budget og kontingent for det følgende år
Valg af bestyrelse
Valg af suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent:
Peter Lund – valgt til dirigent
Jane von der Lippe – valgt til referent
Peter Lund konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Punkter i dagsordenen er lidt forskellig fra vedtægterne, men alle punkter er med.
2. Formandens beretning 2013
 Året, der gik
 Torvedage
 Open By Night
 Sommer i Tranebjerg 5. juli og 2. august
 Indkøb af andele i færgeruten Samsø-Åårhus
 Flagalle
 Jul på Samsø – juleture og juletræstænding
 Juleudsmykning – tak til Samsø Fonden
 Samsø Kortet
Der blev under til Open By Night auktionen indsamlet kr. 30.000 til andele i Samsø-Aarhus
ruten.
Samsø Kortet er kommet godt fra start, men skal udbredes til flere.
Der er i sidste kvartal 2013 solgt for kr. 100.000 på Samsø Kortet.
Mærkesager for SHF:
 Vende negativ befolkningsvækst
 Flere købestærke turister uden for sæsonen
 Støtte helårserhverv

 Fortsat arbejde for bedre adgangsmuligheder til og fra Samsø
 Skabe oplevelser for fastboende og turister
 Fritidssamsingerne skal samles og prioriteres
Samarbejde:
 Samsø Turist- og Erhvervscenter
 Samsø Markedsføringsudvalg
 Innovationsråd
 Erhvervsforum
 Netværk for Handel og Detail
 Energiakademi
 Samsø Idræt og Kultur
 Open2Day
Fremtiden for SHF
3. Fremlæggelse af regnskab 2013 og budget 2014
Fremlagt af revisor Torsten Sørensen.
Se regnskab og budget.
4. Indkomne forslag
Ingen forslag indkommet.
5. Budget og kontingent
A medlem stiger med kr. 100,- til kr. 1.500,- pr. halvår.
B medlem halv pris.
Kontingentstigningen skal bruges til op- og nedtagning af julepynt.
Der var forslag om at udsende girokort til byens/øens befolkning om støtte til opsætning af
julepynt.
6. Valg af bestyrelse
På valg er:
Ann Chanett Sørensen - genopstiller ikke.
Kenn Esmann - modtager genvalg.
Fortsættende bestyrelsesmedlemmer:
Kristian Jensen
Peter Lund
Lars Damgård
Valgt til bestyrelsen:
Kenn Esmann genvalgt
Lars Bøhm nyvalgt

7. Valg af suppleanter:
Lotte Jensen, Drop In
8. Valg af revisor
Genvalg af Torsten Sørensen
9. Eventuelt
Økologisk Samsø v/Bent Degn
Økologisk Samsø har lejet Amalie Stræde.
Formål at fremme økologiske produkter på Samsø.
Vil forsøge at lave en fond, der skal skaffe kapital til nye landmænd.
Det økologiske hus indvies 12/4.
Julen 2013 og 2014 v/Lars Damgård
Var ikke tænkt som en shoppetur, men som en aktivitet, der skulle vise øen frem som en
ferieø hele året.
Færgen planlægger ”Jul på Samsø” igen i ’14, så derfor muligvis også fra Sjælland.
Der skal etableres samarbejde med Samsø Kommune, så der også kommer ture fra Jylland.
Det er god reklame for øen, så mange kommer igen som sommergæster.
Folk var begejstrede for turen.
Råvarefestival 2014 v/Lars Damgård
Finder sted 23. og 24. august.
Kokke konkurrence.
Købe frokost.
Der afholdes Marathon samme dag.
Der vil være velværemassage ved tidl. Danske Bank bygning.
Øens kunstnere vil bruge øens råvarer til kunst ved vandtårnet.
Turist og erhvervsindsats v/Mette Løkke
Glade for de mange aktiviteter – de tiltrækker turister.
Det nye Erhvervs og Bosætningsudvalg vil invitere detailhandlen til møde om ønsker og
håb.
Torben Rysgaard ansat som erhvervskonsulent indtil 30/6 2014.
Debat om fremtidig struktur for SHF v/Kristian Jensen
God ide at arbejde videre med sammenlægning af div. foreninger.
Diverse udvalg fra 2013 fortsætter i 2014 med samme bemanding.

Referent Jane von der Lippe

