Referat af generalforsamling d. 16. juni 2021
På Restaurant Havkatten
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke i det forløbne år
3. Aflæggelse og godkendelse af foreningens reviderede årsregnskab
4. Fastlæggelse af årskontingent
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. På valg: Hanne Borup. Hanne modtager genvalg.
Carsten Kristensen ønsker at træde ud af bestyrelsen, og dermed skal vi finde et nyt medlem
Der skal vælges 2 suppleanter
6. Valg af revisor, der vælges for et år af gangen
7. Behandling af indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før
generalforsamlingen afholdes. Der er forslag fra Søren Roesdahl og Leif Andersen, Sportsshoppen
8. Eventuelt – Forespørgsel fra Trine Plov, skansefestudvalget
Fremmødt var:
Michael Højer og Laura - Golf Cafeen
Leif, Steen og ledsager – Sports Shoppen
Bjarke Kjær - Revisoren
Ane Marie Gade - Gades Souvenir
Jette Jakobsen - KRAM
Lars & Maj-Brit - Billigleg
Pia & Jens - Hos Pia
John & Connie - Hals Autocykler
Peter - Forsikringshuset
Dorte & Mikael - Kræmmerhuset
Carsten Kristensen - Vendelboshoppen
Karsten Trabjerg - Powerhosting
Gitte Møller Nielsen – Lund Dal Invest
Referat:
1. Valg af dirigent
Bjarke Kjær foreslået og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke i det forløbne år
Karsten: 2020 begyndte egentlig godt. Vi havde den flotte julelysudsmykning og Julemandens indtog
på en stor kutter i frisk erindring, og året tog sin begyndelse, helt som normalt.
Men så gik noget galt. – Corona holdt sit indtog allerede i februar, og WHO meddelte d. 11. februar,
at den ny coronavirus sygdom har fået navnet COVID-19.
Vi holdt generalforsamling og julefrokost d. 7. marts, hvor vi ikke rigtig vidste, hvad der havde ramt
verden, men vi brugte flittigt håndsprit. Bestyrelsen fik tilført nyt blod ved valget, da Søren og
Carsten af hhv. helbredsmæssige og arbejdsmæssige årsager valgte at træde ud. Ind kom Laila og
Lone, og Carsten og Gitte blev suppleanter. Midt på året ønskede Lone så at udtræde af bestyrelsen
og Carsten måtte tage hendes plads. Senere var det Birgit, som desværre måtte trække sig, og ind

kom Gitte. Tak til de afgåede medlemmer og suppleanterne, der trådte til, for deres arbejde i
bestyrelsen, og tak til de medlemmer, der har gjort en indsats for at få vores forening til at arbejde
trods hårde odds.
11. marts holdt regeringen pressemøde, og landet var lukket ned fra d. 13. marts, og resten er jo
historie.
I bestyrelsen mødtes vi så for at finde ud af, hvordan, vi skulle tackle situationen, og siden har vi
fortsat vores møder med cirka et møde om måneden.
Vi var jo nødt til at beslutte at lukke alle planlagte aktiviteter ned i marts-april-maj, dvs. ingen
påskearrangementer, og holde øje med situationen, så vi kunne vurdere, om der kunne afholdes
Torvemarkeder. Vi havde søgt kommunen om det, men fik faktisk aldrig svar. Svaret kom dog
indirekte pga. Corona, og desværre måtte vi også aflyse det. Det gode initiativ fra Laila: ”Meet Hals”
søndage i juli md. kunne desværre heller ikke gennemføres, nok mest pga. at Restaurant
Strandvejen jo ikke kunne lægge lokaler til, som planlagt.
Heldigvis så vi en lettelse af restriktionerne midt sommer, og der var faktisk en del turister i byen hen
over sommeren. Mange, både forretningerne og private, valgte at sætte boder op.
I august kunne man således læse på Facebook: ”Hver onsdag hele sommeren er der små boder og
forskellige arrangementer ned igennem byens gader.
Oplev den gamle handelsby atmosfære i Hals hver onsdag.
Byens butikker afholder forskellige arrangementer og tilbud/udsalg, og de lokale i byen vil have små
boder rund omkring i byens små gader og haver.
Brugskunst, kunsthåndværk, legetøj, glas og strik, keramik, tøj samt smykker blandet med nyt og
gammelt. Man opfordrer til, at folk holder god afstand til hinanden pga. Covid-19”
Vores medlemmer og mange andre er faktisk ret opfindsomme, så nogle butikker begyndte med
online shopping. Og der blev lagt om fra restaurantbesøg til Takeaway, og vi så mobilt Streetfood
opstå.
Året igennem året har vi lagt en del arbejde i VisitHals på Facebook, for at den kunne komme godt i
gang, og det synes vi, den er. Også den nye hjemmeside har vi arbejdet meget med. Den er ikke
kommet i luften til den tid, vi gerne ville, men den er meget langt nu.
I december, i ugerne 48-49-50 og 51, holdt vi en adventskonkurrence på Facebook med gavekort
som præmier.
Julemanden kommer til Hals måtte desværre aflyses, men vi syntes ikke, børnene skulle snydes, så
heldigvis tilbød Thomas fra Mariendal at trække i julemandskostumet og besøge skolen og
daginstitutioner. Det blev de meget begejstrede for. Stor tak til Thomas.
I året har vi givet 8.000 kr. til julebelysning. Helle og hendes hjælpere gør det rigtig godt, næsten
bedre og bedre. Og vi har tildelt Fjordfesten 5.000 kr., som de dog endnu ikke har modtaget. Corona
igen… - Gennemføres Fjordfesten, udbetales pengene til dem.

Søren Roesdahl har taget jobbet med at kontakte nye erhvervsdrivende i byen, byde dem
velkommen og foreslå dem et medlemskab af foreningen. Tak til Søren for det.

Vi skylder også tak til Søren Roesdahl og Tommy Stjernby for deres indsats med Torvemarkeder.
Mest i 2019, af naturlige årsager, men som det ses af et indkommet forslag, ligger det ikke helt stille.
Desuden har Tommy fået mange henvendelser i år, som han har skullet svare på.
Nu må vi håbe på, at genåbningsplanerne holder, og der ikke kommer flere mutationer af Corona,
som vi ikke kan styre. Vi skal have vores arrangementer i gang igen.
3. Forelæggelse og godkendelse af foreningens reviderede årsregnskab
Bjarke fremlagde regnskabet og budgettet.
Regnskabet godkendt.
4. Fastlæggelse af årskontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Vedtaget.
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg til bestyrelsen: Hanne Borup. Hanne modtager genvalg.
Carsten Kristensen ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Peter Købsted stillede op. Ikke andre kandidater. Hanne og Peter valgt.
Suppleanter: Carsten Kristensen og Jens Jørgensen foreslået. Begge valgt.
6. Valg af revisor, der vælges for et år af gangen
Steen Mejdahl foreslået og genvalgt.
7. Behandling af indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før
generalforsamlingen afholdes
Forslag fra Søren Roesdahl
Forslag fra Leif Andersen
8. Eventuelt – Forespørgsel fra Trine Plov, Skansefestudvalget.
Trine Plov bad om hjælp til en modeopvisning. Jens
Lef: Autocampere
Leif: Skansefest
-

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand: Karsten Trabjerg
Kasserer: Hanne Borup
Sekretær: Laila Zaar
Medlem: Gitte Møller Nielsen
Medlem: Peter Købsted

PBV
Karsten Trabjerg

