
 

Referat fra generalforsamling i STOHF, den 15. juni 2021 
på Nordby13 kl. 18.00 

1. Valg af dirigent og referent 
Inge-Dorte Larsen blev valgt som ordstyrer og CharloMe Villadsen som referent, hvoreNer Inge-Dorthe konstaterede 
at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

2. Bestyrelsens beretning  
Formanden henviste vil de Pdligere udsendte beretninger for 2019 og 2020 vedr. foreningens akPviteter i de sidste 2 
år. Michael: vil du have andet med her? 

De enkelte arbejdsgrupper fremlagde hereNer. De vigPgste pointer følger herunder: 

Guidegruppen: 2020 var præget af aflysninger og ombookninger p.g.a. Corona. Det var et kæmpe arbejde. Vi skal nu 
starte helt forfra med at opdyrke markedet. Der er dog opPmisme. Er der nogle som gerne vil byde ind med arbejde 
eller produkter så kontakt Karl-Henrik. Personale fra guidegruppen skal nu bemande turisPnformaPonen i 
weekenderne, i foreløbig 8 uger, fra lørdag d. 19. juni. 

Postkortgruppen: Der er i år kun 9 deltagere i akPviteten og man håber at der komme lidt flere Pl i år.  Hvis det ikke 
sker, må vi se på om vi skal fortsæMe i 2022. Man kan kontakte Lone (naes^ormand@stohf.dk) hvis man skulle have 
lyst Pl at være med eller vil hører mere. Det er god eksponering for få penge. 

Messegruppen: Vi forventer at deltage i Ferie for Alle i 2022. 

Tranebjerggruppen: Vi fastholder flagalle i år, men har problemer med at skaffe personale og hænder Pl vores andre 
årlige akPviteter. Vi prøver at blive enige om længere åbningsPder i Tranebjerg. 

Ballengruppen: 4 nye medlemmer. Vi har haN svært ved at blive enige. Der arbejdes nu på en havnefest i august. Før 
august har vi alle for travlt Pl andet end at klare vores forretninger. 

Nordbygruppen: Der mangler hænder, så der er ikke umiddelbart planlagt fælles arrangementer. 

Julegavegruppen: Vil gerne have yderligere kunder, som vi kan levere julegaver fra lokale buPkker Pl. Hvis I kender 
nogle virksomheder som kunne være interesseret så henvend jer gerne. Mål for levering af 1000 gaver. 

3. Fremlæggelse af regnskab Pl godkendelse 
Da vi ikke har holde GF i 2020 skulle både regnskab fra 2019 og 2020 godkendes. ENer fremlæggelse af revisoren blev 
de begge godkendt uden kommentarer. 

3. Budget 
BudgeMet for 2021 er en kopi af 2019 budgeMet. Trods konPngen^rihed i 2020 har STOHF masser af penge Pl at 
støMe akPviteter og nye events som medlemmerne laver i fællesskab. Det er bare om at ansøge.  

4. KonPngent 
KonPngenter blev foreslået fastholdt som i 2019. DeMe blev vedtaget.  
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5. Indkomne forslag 
Der er ingen indkomne forslag 

6. Valg Pl bestyrelsen 
Da der ikke blev afoldt GF i 2020 er alle 7 medlemmer egentlig på valg. For at alle ikke skal skiNe samPdig har 
bestyrelsen besluMet at følgende medlemmer bliver siddende i 2021 og er således på valg i 2022: 

Michael Svindt, Lone Appelby og Lasse Fisker 

Følgende er derfor på valg: Astrid Kjeldmark, CharloMe Villadsen, Simon Jørgensen og Susanne Hesseldal. Kun Astrid 
genopsPller.  

Der var hereNer 2 kandidater: Astrid Kjeldmark, Samsø camping- og feriecenter og Ken Esmann, Flichs Hotel.  
Disse blev valgt og bestyrelsen består hereNer af 5 medlemmer, da det ikke lykkedes at finde kandidater Pl at 
fastholde bestyrelsen på 7 medlemmer. 

7. Valg af suppleant 
Som suppleant valgtes Eyal David Gelber Højdal fra Undergrund i Nordby. 

8. Valg af revisor 
Som revisor genvalgtes Krogh og Thomsen 

9. Eventuelt 
Der blev talt om ansøgningspuljen Pl nye akPviteter. 
Hvis man mangler klistermærker eller plakater med foreningens logo kan man kontakte Michael på 
formand@stohf.dk  
Der kommer store busser i hele skoleferien som kører graPs rundt på øen. Hvis de graPs billeMer bliver i august/
september arbejder kommunen på at forlænge busdriNen i en eller anden form Pl de mange gående gæster fra 
Lilleøre 

___________________  __________________ 

Michael Svinth  CharloMe Villadsen 
Formand   Referant 
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