
 
 
 
Samsø Handelsstandsforening  
General forsamling d. 22.02.12 på Flinchs Hotel 
Fremmøde 32, medlemmer samt inviterede gæster. 
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1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Peter Lund 
Referent: Louise Vedel 
 

2. Formandens beretning v. Kristian Jensen, Samsø Optik 
Året der gik i SHF 2011 

- Tak for de frivillige 
- Tak til årets sponsorer: Færgen, Super Brugsen, Samsø Posten, Sofie Amalies 

Bistro, Flinchs Hotel, Expert, Netto, Samsø Kiosken, Bent & Bente Wagner. 
- Foreningens hjemmeside www.saha.dk er næsten færdig, der skal bruges til 

foreningens intern brug, hvor man bl.a. finder referater mv. 
- Nyt navn: Der er sket en del ændringer i SHF i 2011, bl.a. har foreningen fået nyt 

navn fra det tidligere Tranebjerg Handelsstandsforening og nu til Samsø 
Handelsstandsforening.  

- MFU: SHF blev i 2011 medlem af MFU og støtter den brede markedsføring af øen, 
bosætning, og turisme i skuldersæsonerne. 

- Betaling ydelser: SHF har betalt sig til flere ydelser pga. manglende frivillig 
indsats. 

- Medlemsudvikling: Irene Juul fra Event Samsø har fået opgaven at rekrutterer nye 
medlemmer, så sent som i dag har hun fået tre nye med. Medlemsantallet har været 
meget stabilt de sidste tre år, hvilket vi nu vil ændre på grundet foreningen nu 
dækker hele Samsø og ikke kun Tranebjerg. 

- Trafik: Hurtigruten til Århus er tæt på at blive realiseret, dog er det optimistisk at nå 
det til d. 1/7-2012. Der søges stadig efter flere penge, det ønskes at finde flere 
investorer på Samsø for at få større medindflydelse. Formidlingen/søgningen sker 
bl.a. ved at Erhvervsforum annoncerer i Samsø Posten.  

- Langgade: Skiltningen er stadig under behandling, det er en meget lang proces. 
Der er indgået aftale med Havnefoged Frederik Pedersen (der er ny chef for Samsø 
Kommunes Vejvæsen) om at holde byen mere ren.   
Der er fokus på at lave udstillinger i byrummets tomme lokaler/vinduer. De første 
udstillinger har fået positiv respons. 



- Arrangementer: Open by Night; Lå senere på året end normalt, stor succes, kanon 
vejr. Italiensk tema blev taget godt imod. Samsø Marathon; Fik vi i Tranebjerg ikke 
meget ud af (ved at holde længe åbent) da folk blev på sportspladsen. Magi i 
Tranebjerg: Møj vejr – ikke en overskudsforretning. Tip en vinder, gavekort: Succes 
da det trak folk aktivt ud i butikkerne. Julearrangement: meget vellykket 
arrangement. Torvedage: Succes både i gadebilledet og i medborgerhuset. Der er 
iværksat research af indkøb af boder/hytter.   

 
 

3. Fremlæggelse af regnskab 2011 og budget 2012 
Torben Sørensen fremlagde regnskab 2011 samt budget 2012 – se vedlagt regnskab.  
Der skrues op for arrangementer /events. 
Medlemsudviklingen fortsættes som i januar og februar 2012 
 

4. Fremtid og mærkesager for SHF  
Kristian tog en kort gennemgang af udvalgte mærkesager som foreningen vil fokuserer på i 
fremtiden.  
Mærkesager 2012 fik opbakning. 
 
Følgende punkter er medlemmernes kommentarer, via ’bordet rundt,’ til mærkesagerne 
og ønsker om ekstra fokusområder. 

- Vige vores fastepladser på færgen for turisterne. 
- Fritidssamsinge skal have helårs Ø-kort. Meget trofaste kunder. 
- Genoprette Fritidsforeningen, talerør for Fritidssamsinge. Have en tovholder, der 

skal bruges som talerør og som har et godt netværk.  
- Rykke havnen t. Nørreskifte, nedsat sejltid. Ekstra afgangstider på Sjællandsruten 
- Holde på helårserhverv 
- Forbedret IT og hurtig internet 
- Mere fokus på turister fra Sjælland, de lægger flere penge på øen. 
- Bank terminal i Ballen og Nordby 
- Øge foreningen så vi står stærkere, samle erhvervet 
- Flere arrangementer, også om vinteren, og i andre byer end Tranebjerg 
- Have mere vinter åbent – se butikken med to kunde grupper (turister og fastboende) 
- Koordinerer vores åbningstider så alle ikke har lukket på en gang. Også for 

restauranterne – hjælpe hinanden til at have fri samt få gæster. 
- Koordinerer vores annoncering 
- Optimerer den kollektive trafik 
- Opbakning af kommunens arb. I forhold til færgeruten  
- Være opmærksom på pris konkurrencen fra fastlandet – de er også vores 

konkurrenter 
- Kom på Facebook 
- Sikre gennemslagskræft og et stærkt talerør 
- Sikre at det er attraktivt at åbne en forretning – være åbne og hjælpsomme. 

 
Foreningen har iværksat en artikelserie i samarbejde med Samsø Posten der dækker 
butikkerne og personen bag, for at vise at bybilledet er levende og personligt. Synliggøre 
det vi står for.  
Husk: Hvo intet vover intet vinder. 
 

5. Fastsættelse af kontingent 2012 
Kontingentstigningen er godkendt til:  
A-medlemmer kr. 1300,- pr. ½ år. 
B-medlemmer kr. 650,- pr. ½ år. 



 
A-medlemmer er butikker i Tranebjerg byzone. 
B-medlemmer er butikker uden for Tranebjerg byzone og andre erhverv.  
 

6. Valg af revisor 
Torben Sørensen, forsat. 
 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter 
Claus Norlyk er fraflyttet og udmeldt af foreningen. 
Mette Jensen og Peter Lund (suppleant) er ikke på valg i år. 
Tina, Jane og Gritt genopstiller ikke. 
Ken Esmann og Ann Chanette Sørensen valgt ind i bestyrelsen. 
Kristian Jensen fortsætter som formand. 
Marianne Hvass, Søster Sidevind er nyvalgt suppleant.  
Det accepteres at bestyrelsen er på 4 medlemmer grundet manglende opstilling. 

 
8. Arrangementer 2012 – nedsættelse af aktivitets udvalg 

- Eventsamsø betales for at lave Open by Night d. 18. maj. Gode ideer modtages 
gerne. Udvalget består af: SC Tøj, Lise og Mette, Samsø Optik. Vi savner 
restauratørerne. 

- Torvedage. Udvalget fortsætter med Lars, Lars, Lene og Birgit. Torvedage kører det 
nu ud i vintermånederne i medborgerhuset. Torvedage er pt. stoppet frem til 
Påsken. Der er ved at blive etableret nogle hytter/boder som bl.a. øens 
håndværkere skal bygge og som også skal kunne benyttes til andre arrangementer. 

- Jul. Dorte fra Underground og Søster Sidevind i samarbejde med borgerforeningen. 
- Færger/trafik; Bestyrelsen, og Knud W. Petersen kommer. 
 

9. Indkommende forslag 
Lars fra Smagen af Øen, sammensætter et skriv der kan deles ud til turister/gæster der 
spørger til det at have butik her på øen. Dette skal kunne fungere som en teaser med 
forslag til forskellige erhverv vi kan bruge på øen.  
 

10. Eventuelt 
Kort fremlæggelse v. Mette Løkke fra SET. Samt præsentation at kontorets 2 nye 
medarbejdere, Jacques og Lone. 

- 1. april får vi ny hjemmeside 
- Cafe hack Radio programmet kommer til Samsø på Hotel Brundby 
- Havhingsten, Roskilde vikingeskib kommer til Samsø, de plejer at være en meget 

stort samlings attraktion.  
- Tak til jer alle for jeres indsats af besvarelsen af spørgeskemaet. 

 
 

Referent Louise Vedel 
 


