
Referat af generalforsamling i STOHF 3. maj 2022 

1. Valg af dirigent og referent 
Kirsten Brusgaard blev valgt som dirigent og Lone Appelby skriver referat. 
Dirigenten bekræ>er at generalforsamlingen er indkaldt med 14 dages varsel iht. vedtægterne.  

2. Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år. 
Formand Michael Svinth fremlagde en fyldig beretning, som blev godkendt uden bemærkninger.  

3. Forelæggelse af regnskab Jl godkendelse. 
Revisor Carsten Thomsen fremlagde regnskabet, som blev godkendt uden kommentarer 

4. Orientering om årets handlingsplan og budget. 
Formand Michael Svinth gennemgår foreningens budget for 2022, der er udarbejdet under forudsætning af, at 
det nuværende konJngent fastholdes. Der er afsat en sum penge Jl arrangementer der har fået Jldelt Jlskud 
sidste år, men som ikke blev aQoldt som planlagt pga. Covid19.  

Der er mange akJviteter i gang og formanden slår et slag for foreningens rekruSeringskampagne, der løber af 
stablen den 5. maj i samarbejde med Samsø Kommune, Samsø Rederi og Visit Samsø.  
Medlemmerne synes rigJg godt om kampagnen og foreslår en lignende kampagne Jl fraflySede, unge samsinger, 
som måske kan bo hos forældrene, mens de arbejder på Samsø. Der er store udfordringer med at finde boliger Jl 
alle de unge, der arbejder på Samsø i højsæsonen.  

Forslag Jl kampagne for e>erlysning af privat værelsesudlejning i højsæsonen.  

Skal STOHF deltage i Ferie for alle Messen i februar 2023? I givet fald skal der nedsæSes en arbejdsgruppe og det 
blev besluSet at sende mail Jl medlemmerne for at lodde stemningen.  
Søg penge for pokker – de er der og bare to går sammen, så kan de bevilges. Gi den gas 

Formanden opfordrede Jl sidst medlemmer Jl at søge penge Jl støSe af akJviteter, der understøSer STOHF’s 
værdigrundlag.   

5.  Indkomne forslag. 
Der var ikke indkommet forslag indenfor Jdsfristen.  

6. Bestyrelsens forslag Jl konJngentstruktur Jl godkendelse. 
Bestyrelsen foreslår fastholdelse af konJngentstruktur, hvilket blev godkendt 

7. Valg af medlemmer Jl bestyrelsen. 
På valg er Lasse Fisker, Michael Svinth og Lone Appelby 
Alle 3 accepterede genvalg og der var ingen modkandidater. Bestyrelsen opfordrer dog Jl at medlemmerne 
overvejer at deltage i bestyrelsesarbejdet, da bestyrelsen kan bestå af minimum 5 og maksimum 7 medlemmer 
og de siddende bestyrelsesmedlemmer godt kan bruge lidt assistance Jl bl.a. hjemmesiden og øvrigt 
bestyrelsesarbejde.  
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8. Valg af suppleanter 
Falkecenter Samsø har en medarbejder, der måske vil være interesseret i at blive suppleant. Afventer 
informaJon.  

9. Valg af revisor. 
Bestyrelsen foreslår Krogh&Thomsen som accepterer at fortsæSe. 

10. Eventuelt 
Opfordring Jl at deltage i rekruSeringskampagnen torsdag den 5. maj. Evt. bare for at skabe kontakter Jl de 
kommende sæsoner.  
Flere af deltagerne Jlbød uformel hjælp Jl bestyrelsesarbejdet.  

Referent: Lone Appelby 

Dirigent: Kirsten Brusgaard


