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Referat af generalforsamling d. 25 april 2018 kl. 19.00 hos Samsø Bryghus i Nordby!
!
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. Inge-Dorthe Larsen valgt som dirigent og Michael Svinth som referent.

!

2. Frank Kristensen aflagde bestyrelsens beretning assisteret af diverse indlæg fra
forskellige medlemmer, der har bidraget til foreningens arbejde i
arbejdsgrupperne.
Beretningen for 2018:

!

Kigger vi tilbage i de gamle bøger kan vi se, at om knapt et år er det 40 år
siden handelsstandsforeningen blev etableret på Samsø. Det er mange år, hvor
der er i foreningsregi er arbejdet for sammenhold og øget handel, så det må vi
huske at fejre til den tid.
Og det er nu godt to år siden, at vi videreudviklede Samsø
Handelsstandsforening til Samsø Turist og Handelsstandsforening (STOHF).
To år er som sådan lang tid, men foreningsarbejde og udvikling tager tid, og
det rart at vi allerede nu har en bredere og større forening til at bakke om det
vigtige arbejde med at samle og udvikle turisme, handels- og erhvervslivet på
Samsø.

!
Det er en fornøjelse i aften at fortælle om hvad der har været arbejdet med af
sager og projekter i det forgangne år.

!

I STOHF forsøger vi at udnytte vore forskellige kompetencer. Vi kommer fra
forskellige virksomheder og erhverv og styrker dermed hinanden og det fælles
arbejde. Der er bl.a. arbejdet med forretningsmodel, at definere
arbejdsopgaverne, årshjul og mere information. Der er dialog, og det udmønter
sig også reelt i handlinger, aktiviteter og resultater.

!

Vi vil kort gennemgå årets gang i foreningen. Meget af arbejdet ligger ude i
nogle arbejdsgrupper med jer aktører.

!

Open By Night 2017 var meget velbesøgt, og formen med dagen efter Kr.
Himmelfart er rigtig god - dels med mange gæster på øen, og dels et tidspunkt,
hvor aktørerne stadig har tid til en ekstra indsats. Tak til alle, der gjorde dagen
festlig og vellykket. Det fantastiske vejr spillede naturligvis også en afgørende
rolle, og vi håber det gentages d. 11. maj i år.

!

Igennem hele året har vi tæt løbende dialog med VisitSamsø. Her får vi drøftet
aktuelle tiltag og koordineret indsatsen på turismeområdet.

!

STOHF deltager også i Erhvervsforum, beskæftigelsesrådet og det udvidede
trafikudvalg. Innovationsrådet blev nedlagt og STOHF m.fl. er pt i dialog med
erhvervs og bosætningstudvalget for at finde en ny form for sparring med
erhvervslivet.

!

Foreningen samarbejder også med de andre øer, og der har været længere
dialog med Læsø og Ærø - bl.a. om etablering af fælles stor Ø-erhvervsfond,
men også mht andre områder, hvor vi kan gøre gavn af hinandens udfordringer
og erfaringer.

!

Vi deltager også i markedsføringsudvalget MFU, der arbejder for at fremme
turismen og markedsføre Samsø bedst muligt i ind- og udland, bl.a. ved en ny
større digital indsats her i 2018. Udvalget består af 7 medlemmer - 3 fra
STOHF, 2 fra rederierne og 2 fra kommunen.

!

Sidste år hørte vi om, hvordan der blev skabt en platform for flere aktuelle
publikationer (OplevSamsø) fremfor flere helårlige samt samling af øens
kalendere. Det er indtrykket, at det er blevet taget godt i mod og er til glæde og
gavn for både øens gæster og for os aktører.

!

For at skabe ekstra fokus på skuldersæsonen er det forsøgt med temauger i
foråret og efteråret, så det kan trække flere folk til øen i perioden med billigere
færgebilletter.

!

Der ses med begejstring frem til en ny stor event på Samsø - Kunst-ø, hvor
STOHF med interesse har været med i opstarten som en slags fødselshjælper
med opbakning og støtte.

!

I Tranebjerg sørger foreningen for festlig flagallé om lørdagen i
sommerperioden, og i den mørke tid er der juletræstænding, og de lysende
guirlander kommer både op og ned med flot hjælp.

!

Foreningen Samsø Oplevelses Aktører ophørte efter dannelsen af STOHF og
en arbejdsgruppe er fortsat med det, som vi kalder postkortstativerne.

!

STOHF er desuden med i samarbejdet om at mindske brug af plastikposer til
fordel for stivelsesposer.

!

I foreningen arbejder også en guidegruppe med kontakt til arrangører af
busture mv. Der uddannes guider, der på bedste vis kan fortælle om øen, og
mange gæster får på denne måde en lærerig, inspirerende, sjov og god
oplevelse af Samsø, så de taler med begejstring om Samsø - og kommer igen
sammen med andre.

!

Det er forsøgt, at sælge oplevelser og bookinger via hjemmesiden
visitsamsoe.dk, der er en meget populær side. STOHF har lavet aftale om det
tekniske og formelle - og Færgen har stillet bookning-portalen gratis til
rådighed til september 2018. Herefter må vi se hvad vej det skal gå med dette
tiltag.

!

For at holde julehandlen på øen iværksatte STOHF flere tiltag. Der var for 4.
gang en større julekonkurrence på øen med stor deltagelse, og foreningen stod

igen for levering af julegaver til kommunens medarbejdere. Desuden var der
flot tilslutning fra lokale virksomheder til det nye tiltag med at købe gaver via
STOHF. Vi takker alle for denne opbakning.

!

Generelt kan det tilføjes at handelslivet på Samsø klarer sig okay i forhold til
andre steder. Konkurrencen fra nethandel og lokkende indkøbscentre kan dog
ikke ignoreres, og undersøgelser viser, at handelsbyerne rundt omkring bedst
fastholdes ved sammenhold, fælles front, service og nye tiltag, hvilket som
sådan er afgørende og motiverende for arbejdet i STOHF.

!

For erhvervslivet og turistbranchen har henholdsvis godsstøtteordningen og de
velkendte billigere færgebilletter været afgørende i positiv retning.
Konkurrencen er dog her også hård og der opleves bl.a. udfordringer ved
rekruttering af nye medarbejdere. Vi ser en forsigtig tendens med udvidede
åbningstider hos besøgsstederne, hvilket på sigt kan øge beskæftigelsen i
turisterhvervet.

!

Vi deltog igen på den store “Ferie for Alle messe”, hvor vi talte med tusindvis
af mennesker. Vi var 19 forskellige aktører til at sælge og fortælle om Samsø,
mens vi i høj grad også taler på kryds og tværs til stor glæde og inspiration for
samarbejdet og erhvervet.

!

Bestyrelsen har desuden arbejdet gennemgribende med de økonomiske
rammer, og der skal lyde en tak til revisionsfirmaet Krogh og Thomsen.

!

!
!

Slutteligt en stor tak til foreningens ansatte, alle de frivillige i grupper og
udvalg, som yder foreningen en uvurderlig indsats, Samsø Fonden for et super
flot bidrag á 15.000 kr. i 2017. Samt stor tak til vore forskellige
samarbejdspartnere, alle medlemmer og i det hele taget alle som bakker op om
foreningen.
Beretningen blev godkendt.
3. Revisor Karsten Thomsen fremlagde foreningens regnskab for 2017, der viser
et overskud på kr. 123.519.
Regnskabet for 2017 blev godkendt af generalforsamlingen.

!
4. Michael Svinth fremlagde foreningens budget for 2018, hvor den nye
budgetstruktur og budgetrammer blev gennemgået – herunder bestyrelsens
holdning til foreningens Egenkapital størrelse.
Den nye budgetstruktur betyder bl.a. at foreningens enkelte udvalg/
arbejdsgrupper har hvert deres eget budget indenfor deres aktivitetsområde indtægter/udgifter samles under hver aktivitet - så styring og opfølgning sker af
det enkelte udvalg. Alle udvalg/arbejdsgruppers aktiviteter og deres
årsbudgetter forelægges bestyrelsen, som godkender disse og for dermed at
sikre at aktiviteterne afholdes i henhold til foreningens formål og vedtægter.
Herefter samles de enkelte del-budgetter/budgetområder i foreningens
hovedbudget, så bestyrelsen har et bedre arbejdsredskab for styring af
foreningens økonomi og i henhold til forretningsorden for bestyrelsens arbejde.
Der er indenfor budgettet planlagt økonomiske rammer/midler for nye
aktiviteter i foreningen, fordelt på 3 puljer (April, Juli og November) hvert år,
som skal være til aktiviteter som fremmer foreningens formål i fremtiden.
Der er budgetteret med et samlet overskud på kr. 28.670 for året 2018.
Budgettet for 2018 blev godkendt og vedtaget af generalforsamlingen.

!

5. Bestyrelsens forslag om uændret kontingentstruktur for 2018.
Forslaget blev godkendt og vedtaget af generalforsamlingen.

!

!

6. Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen: Ingen.
7. Valg til bestyrelsen:
Følgende medlemmer fra bestyrelsen var på valg:
Henrik Sørensen (Samsø Golf Klub) – ønsker ikke genvalg.
Peter Rosendahl (Jyske Bank) – ønsker ikke genvalg.
Charlotte Villadssen (Ballen Strandcamping) – ønsker genvalg
Susanne Hesseldal (Rum & Rooms) – ønsker genvalg.

!

STOHFs formand Frank Kristensen takkede Henrik og Peter for deres
engagement og store arbejdsindsats for foreningen.

!

Da der ikke på generalforsamlingen var nogen der ønskede at komme på valg
til bestyrelsen, besluttede generalforsamlingen at lade bestyrelsen bestå af 5

medlemmer. Dette er i overensstemmelse med vedtægterne, som foreskriver at
bestyrelsen skal bestå af enten 5 medlemmer eller 7 medlemmer.

!

Derfor blev det til genvalg af Charlotte Villadsen og Susanne Hesseldal, så det
samlede bestyrelse nu består af:

!

Frank Kristensen (Øen)
Lone Appelby (Samsø Labyrinten)
Michael Svinth (Depotet)
Susanne Hesseldal (Rum & Rooms)
Charlotte Villadsen (Ballen Strandcamping)
8. Valg af suppleanter: Minna Bredal Immersen fra Oasen Samsø i Nordby blev
valg af generalforsamlingen.
Suppleanter vil deltage i bestyrelsesarbejdet, men uden at have stemmeret.
9. Valg af revisor: Bestyrelsen havde forslag om genvalg af foreningens revisor
Krogh & Thomsen.
Forslag blev godkendt af generalforsamlingen.
10.Eventuelt: Ingen punkter.

!

Herefter blev generalforsamling afsluttet.

!
!

Her havde bestyrelsen planlagt 4 forskellige indlæg for generalforsamlingen:

!

1. Samsø kommunes Erhvervs & Bosætnings udvalgsformand Per Urban
Olsen havde et indlæg omkring det ny sammensatte udvalgs fremtidige
arbejde.
2. Visit Samsø præsenterede deres arbejdsområde og de enkelte
medarbejdersarbejdsområder.
3. Det nye forening KunstØ og deres meget spændende projektet blev
præsenteret med til af Susanne Hesseldal.
4. Bestyrelsen havde forberedt en undersøgelse blandt deltagerne på
generalforsamlingen omkring hvilke nye aktiviteterne (og en evt.
prioritering af disse) og evt. hjælp til at få fastlagt nogen retningslinier,
som STOHFs kommende bestyrelse skulle arbejde videre med i det
kommende år.

