Referat af generalforsamling d. 21. Marts 2019
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke i det forløbne år
3. Forelæggelse og godkendelse af foreningens reviderede årsregnskab
4. Fastlæggelse af årskontingent
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. På valg: Søren Roesdahl og Hanne
Borup
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
8. Eventuelt
Fremmødt var: Birgit – Gitte – Hanne – Vibeke – Henrik – Rikke Mollerup, Nordjyske – Steen –
Majbrit – Lise – Jens, Hos Pia – Carsten – Bjarke – Pia – Lars – Søren R. – Eva – Lone – Lisa –
Jette – Torben – Karsten – Gæst: Per (Kanonlauget)
Referat:
Formanden bød velkommen og vi startede med spisning. Stegt flæsk med persillesovs. Tak
til Carl Frederik.
1. Valg af dirigent
Bjarke Kjær foreslået af bestyrelsen og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen er
lovligt indvarslet. Derefter gennemgik Bjarke dagsordenen.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke i det forløbne år
Søren R.: Torvedage – Råvaremarked flyttes til torvet – 3 grisefester, som var en stor
succes, dog ikke økonomisk – Uge 42 med bl.a. kagedyst – Julemanden kom til Hals et nyt
sted – Lille fald i medlemstallet – Vi har givet 8.000 kr. til Julebelysning – Godt, at vi har
Carsten, som er i byrådet, VisitAalborg og Aalborg Erhvervsråd, og Hanne, der er medlem
af Hals Samråd – Vi har mange arrangementer i området.
3. Forelæggelse og godkendelse af foreningens reviderede årsregnskab
Bjarke fremlagde regnskabet.
Hanne: Nordjyske har sponsoreret annoncer, selv om det ikke fremgår af regnskabet.
Torben: Hvem har meldt sig ud? Torvekroen – Ricki Brønnum – Pejsecentret – EDC – Hals
Ejendomshandel.
Regnskabet godkendt.
4. Fastlæggelse af årskontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Vedtaget.

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. På valg: Søren Roesdahl og Hanne
Borup
Ikke andre forslag. Genvalgt.
Gitte Møller Nielsen og Eva Bøje foreslået og 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
Ingen forslag.
8. Eventuelt
Steen: Kirken har 800 års jubilæum til september. Biskoppen kommer. Menighedsrådet vil
bakke op, hvis Erhvervsforeningen vil lave noget for byen.
Søren: Digital markedsføring og hjemmesiden.
Hanne: Nogle medlemmer spørger: ”Hvorfor skal jeg være medlem af Hals
Erhvervsforening?” Derfor bør vi intensivere den digitale markedsføring.
Søren: Bedre hjemmeside vil være et aktiv.
Hanne: Sociale medier – Kan vi gøre noget og bruge nogle penge på det?
Steen: Et godt eksempel fra USA.
Hanne: Arrangementsudvalget vil være med i planlægningen, men ikke deltage i direkte i
arrangementerne, det er butikkerne, der står for det.
Henrik tilbyder, at man kan lægge brochurer og lign. i Ishuset.
Bred dialog om bl.a. Turistbureau (Henrik) – VisitAalborg – TV-Bingo.
Hals Turistforening vil lave tiltag omkring turistinformation (container, bemandet /
ubemandet).
Per fortalte omkring kanonlauget. Det, der skal laves for erhvervsforeningen skal
godkendes af bestyrelsen, ellers sker der intet. Saluteringen er god markedsføring, og vi
skal have medierne med. Desuden uddelte Per en flyer om standerhejsning i Hals
Bådelaug, hvor der saluteres d. 6.april kl. 11.
Birgit: Hals Rideklub har spurgt om tilskud til åbent hus. Der opfordres til, at hver enkelt
afgør, hvad man støtter med. Steen tilbyder 50 % rabat på brød eller at fordoble beløbet
ved køb af gavekort.
23. maj er der medlemsmøde i Hals Golfklub. Se separat indbydelse.
PBV
Karsten Trabjerg

