Referat af ordinær generalforsamling
i Hedehusene Erhvervsforening.
Afholdtes 24. september 2020 kl. 18.30 på Café Moems, Hovedgaden 437b, 2640 Hedehusene.
Til stede var 20 personer, heraf 17 med stemmeret.
Peter indledte med at orientere om omstændighederne for den udsatte generalforsamling. Herefter
fulgte.

Dagens agenda ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent – Peter foreslog på bestyrelsen vegne Jørgen Skorstengaard, der modtag valget.
Jørgen indledte med at orienter om sig selv og konstaterede herefter at indkaldelse var sket med
behørig tidsfrist i forhold til vedtægterne og at generalforsamlingen hermed var lovlig og
beslutningsdygtig. Gav herefter ordet for.
2. Bestyrelsens beretning som formanden Peter fremlagde.
Sidste forår indledtes med netværksmøde hos Våbensmeden og besøg hos Frisk Snit der fik
Erhvervsprisen sidste år. Herefter var der planlagt besøg i driftsbyen, der pga. først brand og senere
Corona, over flere omgangen måtte udsættes indtil afholdelsen for nyligt.
Der er kommet nye sorte blomsterkummer på torvet, Hovedgaden og Vesterkøb. Der er lidt snak om
antal og deres placering samt alternativt bænke, som fortsat føres. De er finansieret af kommunale
midler, afsat til byens forskønnelse.
Vi havde i juni 2019 Sommermarked med borgmesteråbning af det nyindrettede bibliotek samme dag
samt Høstmarked i september, der gik over al forventning med 44 stande inkl. Frivillighedsdagens stand.
Vi havde arbejdet på en bedre fordeling af boder og lopper centreret på Hovedgaden. Nyt er at
medlemmer kan stille op med stande som en del af deres medlemsfordel.
Business Basar i september med 42 stande og et overskud på 18k med 60/40 fordeling mellem de
arrangerende foreninger. En stor del af succesen er det gode samarbejde med Quality Hotel.
Juletræ blev tændt 30 nov. med et ekstra flot træ og endnu flere lys og med Michael i brandsprøjtekurven. Hovedgadens julebelysning gav udfordringer, da vand i el-brøndene først blev løst 20. dec. hvor
vi her fandt det for sent, til at arbejde på tænding af de sidste kæder. Vi har endvidere haft udfordringer
med et fældet træ, et påkørt træ samt klippede ledninger til julebelysning. Lys i træer giver generelt
udfordringer da de skal beskæres og ledninger herved beskadiges. I år vil vi prøve med opstillede
ståltræer med lys, som også kommer på Vesterkøb. De kan genbruges år efter år.
Ved juletræstænding havde vi bod med gløgg og æbleskiver, slik og appelsiner og Hedemarked i
stationsbygningen. Året sluttede med julefrokost for bestyrelsen, kun 3 kunne deltage.
Fastelavn vinter 2020 blev i særdeles dårligt vejr. Hedemarked gav os adgang til stationsbygningen og
tøndeslagning blev afholdt udendørs lige foran stationen i læ bag en stor lastbil. Trods vejret var der god
opbakning.
Vi har givet gaver og tilskud ved Hedemarkedets 10 års jubilæum, har fået tilskud til musik, Frisør Rita og
Bitten Blomster jubilæum/runde dage.
Sidst en stor tak til vores sponsorer, bl.a. Restaurant Bollinis, Frisør Musa, cykelhandleren, Frisør Rita,
bager og slagter mf. og tillige en tak til bestyrelsen, Frivillighedsdagen og Hedemarked.
Næste ordinære generalforsamling er fastsat til torsdag d. 11. marts 2021.
Der var ingen spørgsmål beretning, der herefter blev godkendt.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse – Kasserer Henriette gennemgik det i foråret udsendte og
reviderede regnskab, der også blev omdelt ved mødet. Peter supplerede med uddybende kommentar til
opstilling. Der var ingen spørgsmål. Regnskab blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år (2020) – ligeledes udsendt i foråret.
Vi havde budgetteret med flere medlemmer, salg af flere annoncer og stadepladser, som
omstændighederne gjorde det svært at nå. Vi fik trods dette et overskud med 7700,Peter supplerede med at vi har fået god medlemstilgang i år.
5. Fastsættelse af kontingent 2021
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2021 på kr. 700,- + moms.
Peter begrundede det uændrede kontingent.
Der blev stillet spørgsmål til stadeholderkontingent, som Erik uddybede.
Begge kontingentforskal blev vedtaget.
6. Valg af formand for 2 år på lige år – Peter er på valg
Peter modtager genvalg. Blev enstemmigt genvalgt.
7. Valg af kasserer for 2 år på ulige år – Henriette er ikke på valg i år
Dette vedrører ulige år og udgår
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år - der vælges 2 på lige år og 1 på ulige år
Danni, der er indtrådt efter Jan K og Erik er begge på valg for 2 år – modtager genvalg.
Begge blev enstemmigt valgt.
9. Valg af minimum 2 bestyrelsessuppleanter
Bestyrelsen foreslår Pia Sølling, Anytime og Lisbeth Holm, Café Moems.
Peter uddybede vedr. Liv2640 som pt. er meget passiv. De aktiviteter for Hovedgadens og Vesterkøbs
butikker, der ligger her ønsker vi at løfte i gang via Pia og Lisbeth samt Ruth Trier som Hedemarkedets
repræsentant, så de gode initiativer kan videreføres.
Suppleanterne har over sommeren været inviteret med til vore bestyrelsesmøder.
Ruth blev af de forsamlede opfordret til også at opstille og modtager valget.
1. 2. og 3. suppleant i nævnte rækkefølge. De blev alle valgt.
10. Valg af 1 revisor – for 1 år – Carl-Otte Rachlitz modtager genvalg.
Genvalgt uden modkandidater.
11. Valg af 1 revisorsuppleant – for 1 år – Pernille Buus modtager ikke genvalg.
Charlotte valgt. Generalforsamlingen så ingen konflikt i forhold til habilitet.
12. Indkommende forslag
Ingen forslag modtaget.
13. Eventuelt.
Vi har købt nye flagstænger, også til Vesterkøb.
De sidste af midlerne afsat til områdeløfter er gået hertil samt blomsterkummer og kommende bænke.
Herefter afsluttede Jørgen generalforsamlingen. Peter takkede på vegne af foreningen.
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