
 

 

 
 

Referat af generalforsamling i STOHF tirsdag den 

25.04.2017 på Nordgården 
 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år. 

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 

4. Orientering om årets handlingsplan og budget. 

5. Bestyrelsens forslag til kontingentstruktur til godkendelse. 

6. Indkomne forslag. 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

8. Valg af suppleanter 

9. Valg af revisor. 

10. Eventuelt  

 

 

1. Peter Rosendal valgt 

 

2. Frank Kristensen aflagde bestyrelsens beretning assisteret af diverse indlæg fra 

forskellige medlemmer, der har bidraget til foreningens arbejde i 

arbejdsgrupperne. Beretningen blev godkendt. 

 

Beretning 2017 

Samsø Turist- og Handselsstandsforenng 

 

Det er nu godt år siden, at vi videreudviklede Samsø Handelsstandsforening til Samsø 

Turist og Handelsstandsforening (STOHF).  

 

Omdannelsen og udviklingen skete efter en længere proces med god hjælp og støtte 

fra aktører på øen, og vi er nu kommet et rigtig godt stykke videre.  

 

Der har været meget stor aktivitet i foreningen, og vi er glade for i aften at fortælle 

om, hvad der har været arbejdet med af sager og projekter i det forgangne år.   

 

Og jeg sagde vi - for i den nye forening er det ikke længere “formandens beretning”, 

men bestyrelsens beretning. Og dette kendetegner meget vores måde at arbejde på, 

hvor vi i foreningen udnytter vore forskellige kompetencer. Vi kommer fra 

forskellige virksomheder og erhverv og styrker dermed hinanden og det fælles 



 

 

arbejde. Og jo - der er meget snak, mange drøftelser, men undervejs er der reelt også 

kommet handlinger, aktiviteter og resultater.  

 

Vi vil først kort gennemgå årets gang i foreningen. Meget af arbejdet ligger ude i 

nogle arbejdsgrupper, så flere af emnerne vil I høre mere detaljeret om lidt senere i  

aften, når forskellige arbejdsgrupper præsenteres. 

 

Sidste generalforsamling var d. 23. februar 2016 og herefter var der en del arbejde - 

med omdannelsen i praksis, forretningsmodel, få defineret arbejdsopgaverne og finde 

ud af hvordan det skulle gøres - og samtidigt løbende informere om dette. Vi lærte 

meget i den proces. 

 

- Vi fik udarbejdet en drejebog for arbejdsgrupper, der gør arbejdet lettere 

fremadrettet.  

- Vi gik i gang med at rationalisere foreningens økonomi / omkostninger - bl.a. til 

bogholderi 

- Vi fortsatte processen med nedlukning af Samsø Kortet, der efter flere år stadig 

kostede penge årligt. 

- Vi lavede ny hjemmeside med info om foreningen. Se www.stohf.dk 

 

 

I feburar 2016 var vi med på Feriemessen Ferie for Alle, og vi var igen med nu her i 

februar 2017 med meget stor succes.  

Open By Night 2016 var med temaet “Slå et slag for din forening” og bl.a. mange af 

øens foreninger var med til at gøre dagen festlig og vellykket. Alt det praktiske blev 

ordnet bl.a. med god hjælp fra Samsø Landboungdom. Tak for dette. Der var bestilt 

godt vejr og bestillingen blev imødekommet hvilket altid er en fordel - Jeg er vis på 

at arrangørgruppen for i år også har bestilt godt vejr til d. 26. maj i år. 

 

Der har været præsentations- og infomøder med god dialog med andre aktører. Også 

med rederierne og øvrige foreninger bl.a. restauratørforeningen, lejrskoleforeningen, 

KOKS, SIK, Erhvervsforum m.fl.   

 

Ligeledes har der været tæt løbende dialog med VisitSamsø. Her får vi drøftet 

aktuelle tiltag og koordineret indsatsen på turismeområdet.  

 

STOHF deltager også i Erhvervsforum, beskæftigelsesrådet, Innovationsrådet, 

netværksgruppen Kulturby 2017 samt erhvervs og bosætningstudvalget. I det 

udvidede trafikudvalg er foreningens pladser blevet udvidet, så der nu er to 

repræsentanter fra STOHF. 

 

Vi fik for et års tid siden den glædelige nyhed om at der ville komme billigere 

færgebilletter i skuldersæsonen. I den forbindelse skal der sendes en stor tak til alle 

der aktivt har arbejdet for få dette gennemført.  

 

http://www.stohf.dk/


 

 

Der blev lavet og afholdt en workshop, der skabte aktiviteter og temauger i 

september, så der kunne trækkes flere folk til øen. Det skabte god opmærksomhed og 

her i foråret er der arbejdet videre med temaeruger. Ligeledes har der været et godt 

dialogmøde om forberedelser til denne nye forsæson med billigere færgebilletter. 

 

Vi blev kontaktet af et nyt koncept “clubauktioner.dk” der gerne ville tilbyde vores 

medlemmer onlinesalgauktioner med donationer til lokale sportsforeninger - det lød 

lovende, men pt er der vist ikke kommet så meget ud af netop dette tiltag. 

 

Foreningen Samsø Oplevelses Aktører ophørte efter dannelsen af STOHF og en 

arbejdsgruppe har fortsat med det, vi stadig kalder SOAs postkortstativ. 

 

 

I foreningen arbejder også en ihærdig busgruppe på at øge antal busgæster på øen og 

motivere dem til at komme igen. Der uddannes og ansættes guider, og vi hører om 

stor tilfredshed hos de besøgende. Den bedste reklame, der findes, er mund til mund  

- vi kan reelt se, at flere efterfølgende kommer igen - og på et længerevarende 

ophold. 

 

I det sidste år brugte foreningen også meget arbejde på at være med til at forme det 

nye markedsføringsudvalg MFU, der består af 7 medlemmer - 3 fra STOHF, 2 fra 

rederierne og 2 fra kommunen.  

 

Sæsonudvidelsen har øget behovet for aktuelle publikationer fremfor flere helårlige. 

Og det har været hensigtsmæssigt at samle øens forskellige aktivitetskalendre til en. 

Ved forhandlinger med Samsø Posten. Open2day, VisitSamsø og rederierne er der 

kommet gode løsninger på dette til glæde og gavn for både øens gæster og for os 

aktører.   

 

I Tranebjerg sørger foreningen for festlig flagalle om lørdagen i sommerperioden, og 

ved juletid var der for 3. gang en større julekonkurrence på øen med stor deltagelse.  

 

STOHF er sammen med kommunen vært når juletræet tændes i Tranebjerg af øens 

julemand, og kommunen gav foreningen en flot gestus ved at lade STOHFs 

medlemmer levere alle de kommunale julegaver  

 

Det blev igen jul på Samsø og med flot hjælp kom julelysene endnu engang både op 

og ned. 

 

Hjemmesiden visitsamsoe.dk er meget populær, og brugere ønsker at kunne 

bestille/booke/købe direkte via siden. STOHF har lavet aftale om det tekniske og 

formelle - og Færgen har stillet bookningen gratis til rådighed her i år 2017. Nogle 

funktioner er allerede oprettet, så der arbejdes videre med pakker og bookingportal. 

 

http://clubauktioner.dk/
http://visitsamsoe.dk/


 

 

Der har været en ændring i bestyrelsen, idet Lars Damgaard valgte at udtræde af 

bestyrelsen, og herefter har suppleanten Jane Von Der Lippe overtaget hans plads. 

Tak til Lars for tidligere indsatser i bestyrelsen, og tak til Jane for at træde til med 

kort varsel. 

 

Også stor tak til øvrige bestyrelsesmedlemmer, foreningens ansatte, alle de frivillige i 

arbejdsgrupperne, som yder foreningen en uvurderlig indsats.  

 

Stor tak til Samsø Fonden for et super flot bidrag á 20.000 kr. i 2016. Også en særlig 

tak til Realvision, Brdr. Kjeldahl, Brændehuggeren, Samsø Elektro og Sannholm El. 

 

Og slutteligt mange tak til alle de forskellige samarbejdspartnere, alle medlemmer og 

i det hele taget alle som bakker op om foreningen. Uden den hjælp og opbakning stod 

vi ikke her i dag. 
 

3. Susanne Hesseldal fremlagde foreningens regnskab til godkendelse. Regnskabet, 

der viser et overskud på 135.000 kr. blev godkendt. 

 

4. Susanne Hesseldal fremlagde foreningens budget. 

 

5. Bestyrelsens forslag om uændret kontingentstruktur blev vedtaget af 

generalforsamlingen.  

 

6. Indkomne forslag til behandling: Ingen. 

 

7. Valg til bestyrelsen: Generalforsamlingen valgte Michael Svinth, Depotet (valgt in 

absentia) og Lone Appelby, Samsø Labyrinten.  

Kristian Jensen, SamsøOptik og Jane von der Lippe, Gartner Jørgensen udtræder. 

Herefter består bestyrelsen af: 

Frank Kristensen, Øen 

Henrik Sørensen, Golfklubben 

Susanne Hesseldal, Rum&Rooms 

Charlotte Villadsen, Ballen Strandcamping 

Michael Svinth, Depotet 

Lone Appelby, Samsø Labyrinten 

Peter Rosendal, Jyske Bank 

 

8. Valg af suppleanter: Louise Vedel, Falkecenter Samsø blev valgt. 

 

9. Valg af revisor: Bestyrelsen anmodede om at blive stillet frit i valget af revisor 

blandt foreningens 2 medlemstegnende revisionsfirmaer RealVision og Krogh & 

Thomsen. Generalforsamlingen imødekom anmodningen. 

 

10.  Eventuelt: Peter Krebs, SamsøPosten fortalte om det nye magasin ”Oplev Samsø” 


