Referat af generalforsamling d. 24 april 2018 kl. 18.00 hos Stenvang i Onsbjerg
vestermark
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. Bestyrelsens beretning 2019
Samsø Turist- og Handselsstandsforenng
Der gøres rigtig meget godt på Samsø. I STOHF har vi stor fokus på aktørerne
og erhvervene. Vi ser og følger udviklingen og de mange initiativer og tiltag,
der løbende kommer her fra. Vi har en stor, bred voksende medlemsskare,
hvilket vi i bestyrelsen er glade og taknemmelig for.
For at komme lidt ind til kernen i STOHF, så lad os starte med foreningens
formål.
"Foreningen skal ved fælles kraft fremme, samle og udvikle turisme, handelsog erhvervsliv på Samsø. "

Det står som det første punkt og en ret bred formulering - de øvrige siger lidt
om hvordan
"Foreningen skal varetage medlemmernes interesser overfor bl.a. offentlige
myndigheder, samt arbejde for at de generelle vilkår for turisme, handel og
erhverv fortløbende bedres på Samsø."
Og hvordan gør vi så lige det? Jo, det med at varetage vore fælles interesser
handler meget om dialog. Det er med jer medlemmer, pressen, kommunen,
politikkerne, rederierne, foreninger, organisationer, andre lignende
feriedestinationer mv.
Der har bl.a. været møder med det udvidede trafikudvalg (DUT),
Erhvervskonktaktrådet (afløser for Innovationsråd og Beskæftigelsesråd),
Erhvervs- og Bosætningsudvalget (EBU),, Markedsføringsudvalget (MFU),
Erhvervsforum, Stof - og biopose gruppen, Isle of Samsoe, Samsøposten m.fl.
"Foreningen arbejder for optimering af fællesskabet og styrkelse af
markedsføringen udadtil."
Igennem hele året er vi i løbende dialog med VisitSamsø. Her får vi drøftet
aktuelle tiltag og koordineret indsatsen på turismeområdet.
MFU er markedsføringsudvalget, og her er STOHF repræsenteret med 3
pladser. Det er to politikkere og en fra hver af rederierne. Samlet får vi løftet
opgaven at stikke retningen for hvordan vi bedst markedsfører dette fantastiske
sted. De gode argumenter for at besøge Samsø “står jo nærmest i kø”, så det
handler selvsagt også om prioritering af ressourcerne.
Det næste punkt omhandler de oprettede arbejdgrupper, og hvor I forskellige
aktører deltager. Kortene bliver således godt blandet på øen, hvilket reelt
udmønter sig i gode resultater, netværk og et meget vigtigt fællesskab, der
giver større gennemslagskraft for Samsø.
"Foreningen kan danne arbejdsgrupper, der bidrager med projekter og
udviklingsaktiviteter bl.a. inden for innovation, events, vidensdeling og
erfaringsudveksling inden for turisme, handels- og erhvervslivet."
Arbejdet udføres i grupperne med jer aktører, og arbejdet går her rigtig godt.
Der lanceres nye grupper, og vi vil nu høre lidt om hvad der bl.a. arbejdes med

Arbejdsgrupperne bliver præsenteret:
Feriemessen - Henrik
Guidegruppen - Karl-Henrik
Postkortstativerne - Lone
Tranebjerggruppen - Peter
Nord Ø gruppen - Lone
Ballen gruppen - Michael
Julegaver - Lone
Julekonkurrencen - Frank
I STOHF er vi utrolig glade for arbejdet i disse grupper. Så her midt i
beretningen skal lyde en særskilt tak til alle jer i grupperne - for al frivillig tid
og den gode indsats der lægges i arbejdet her.
Lige nu ser vi både frem tilbage. Tidligere var der to helårlige
ferieaviser/magasiner og det blev optimeret, så der er nu ét stort til at tegne øen
udadtil, samt Oplev Samsø, hvor øens gæster hele året kan hente aktuel
information om hvad der kan opleves netop nu på øen. 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.
Tal viser at vi er blevet bedre til at trække folk til øen i det vi kalder
skuldersæsonen. Det er klart den rigtige vej at gå, da det er her, at der er ledig
kapacitet og det er på sigt med til at skabe flere helårsarbejdspladser, hvilket
tilmed forbedrer vores evne til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Øen har
mange aktiviteter i årets løb, og vi kan klart se at det hver gang kan fungere
som “reasons to go” - også i perioder, hvor det måske ellers ikke lige er oplagt
at besøge Samsø.
På Samsø har vi i dette forår haft besøg fra Nordjylland, hvor vi fik god
inspiration til hvordan helårsturismen kan videreudvikles - ud fra det som her
blev født som temauger. Der arbejdes på, at Samsø kan have sin egen
eventkoordinator, så der kan komme endnu flere arrangementer, og de får
mulighed for at vokse sig store, - og på sigt kan gentages og blive nogenlunde
“selvkørende”. Desuden arbejdes der i erhvervet på tværs af brancher på øen
for at få en foreningskoordinator, der kan understøtte det frivillige arbejde.
Kigger vi på hvordan det går i handelslivet på Samsø, så er meldingerne
positive. Andre steder præges bybilledet af tomme lokaler, og erhvervsgrunde
der er til salg. Det er ikke det vi ser på Samsø. Lokkende indkøbscentre og
internethandel kan dog ikke ignoreres, så det er særdeles vigtigt med et øget

samarbejde om lokale fremstød, tiltag samt fastholde og udbygge et godt
serviceniveau. En ny arbejdsgruppe er på vej, der kommer til at omhandle
dette.
Om godt et års tid får vi en direkte forbindelse til dok 1 i Århus havn.
Infrastrukturen bliver herved forbedret, og det forventes, at det giver en del
flere besøgende på øen. Det kræver en fælles målrettet indsats for at blive klar
til dette. Vi kommer senere i aften til at høre mere om dette.
STOHF sender i denne beretning også en tak til Samsø Bredbånd. Det er
banebrydende, at der kommer fibernet på Samsø med de muligheder det giver.
Bestyrelsen har arbejdet med de økonomiske rammer, og der skal lyde en tak
til revisionsfirmaet Krogh og Thomsen.
Slutteligt en stor tak til Samsø Fonden for et super flot bidrag i 2018. Og
ligeledes en stor tak til foreningens ansatte, vore forskellige
samarbejdspartnere, alle medlemmer og i det hele taget alle som bakker op om
foreningen.
Tak for ordet.
Beretningen blev godkendt.

3. Revisor Karsten Thomsen fremlagde foreningens regnskab for 2018, der viser
et overskud på kr. 111.666.
Regnskabet for 2018 blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Michael Svinth fremlagde foreningens budget for 2019, 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 økonomisk råderum til nye
arbejdsgrupperne under STOHF. Der er budgetteret med et samlet underskud
på kr. 32.537 for året 2019.
Budgettet for 2019 blev godkendt og vedtaget af generalforsamlingen.
5. Bestyrelsens forslag om uændret kontingentstruktur for 2019.
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:
Frank Kristensen (Gårdbutik Permelille/Øen) – ønsker ikke genvalg.
Lone Appelby (Samsø Labyrinten) – ønsker genvalg.
Michael Svinth (Depotet) – ønsker genvalg
STOHFs næstformand Charlotte Villadsen takkede Frank Kristensen for hans
store engagement og arbejdsindsats for foreningen siden 2014.
Det er uomtvisteligt at Frank Kristensen har været drivkraften bag udvikling af
foreningen og været med til at skabe mulighederne for den indflydelse STOHF
har i dag – igennem fokus på samarbejde for at opnå det bedst mulige for
foreningen og dens medlemmer!
Efter at bestyrelsen i 2018 kun har bestået af 5 personer i det forgangne år, er
det bestyrelsens ønske at indstille til generalforsamlingen at få valgt flere ind
til bestyrelsen, så den igen kan komme til at bestå af 7 medlemmer – flere
”hænder til arbejdet er ønskeligt”!

Dette er i overensstemmelse med vedtægterne, som foreskriver at bestyrelsen
skal bestå af enten 5 medlemmer eller 7 medlemmer.
Følgende ønskede valg til bestyrelsen som medlem:
Lasse Fisker – Restaurant Nordby 13
Astrid Kjeldmark – Samsø Feriecenter
Simon Jørgensen – SuperBrugsen Tranebjerg
Derfor blev det til genvalg af Lone Appelby og Michael Svinth, så det samlede
bestyrelse i 2019 nu består af:
Astrid Kjeldmark (Samsø Feriecenter)
Lasse Fisker (Restaurant Nordby 13)
Simon Jørgensen (SuperBrugsen)
Lone Appelby (Samsø Labyrinten)
Michael Svinth (Depotet)
Susanne Hesseldal (Rum & Rooms)
Charlotte Villadsen (Ballen Strandcamping)
8. Valg af suppleanter: Peter Rosendal fra Jyskebank 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 af dirigenten
Ref.
Michael Svinth.

