Referat af medlemsmøde d. 8. Januar 2020
Fremmødt var: Laila – Pia – Tina (Sol & Strand) – Gitte – Birgit – Søren R – Hanne – Karsten T
– Lars – Majbritt – Søren B
Dagsorden:
1. Julemanden kom til Hals – Opfølgning
2. Hvordan gik 2019 – rundt om bordet
3. Orientering omkring Nutella Dag – Arrangementet er udskudt til senere på året
4. Laila fortæller om Påskehareløb - + Meet the locals. – Hvor langt er arrangementet med
Påske på Skansen?
5. Alternative forslag til uge 7-8 aktivitet?
6. Evt.
1. Julemanden kom til Hals – Opfølgning
Kvalitet af faklerne skal undersøges. I 2018 kom der mange gnister fra dem (Skal være
stormsikre) Birgit
Skal det flyttes til Black Friday, 27. November?
Skal det være lørdag? ”Rød lørdag”
Lions har arrangement den sidste weekend i november
Mulighed for at få FDF med? – Pia taler med dem
Gratis gløgg og æbleskiver? – Eller risengrød, fx CF
God ide med lørdag d. 28/11, Rød lørdag. Man tager rødt tøj og nissehue på.
2. Hvordan gik 2019 – rundt om bordet
Søren B.: Ændret åbningstider. Blevet taget godt imod. Desuden stor fleksibilitet mht.
Rådgivning kl. 8 til 18. Desuden veksling af penge igen. Der kan hæves Euro i automaten
nu. Har fået 200 nye kunder. Erhverv er primært i Aalborg.
Majbritt: Sommeren ikke så god, men ellers OK. Ændrede åbningstider, nu fra kl. 12 i
skoleferien
Karsten:
Hanne: Ikke de store ændringer. Gode stamkunder.
Søren R.: Gået som forventet
Birgit: Ikke så mange kunder. Det er en generel afmatning.
Gitte: Kommet i gang med at bygge på Toften efter en del sværdslag
Tina: Steget i omsætning. Ansøgningsfrist for Den lokale Håndsrækning er d. 2. Feb. Får ny
souschef fra 1. Marts.
Pia: Godt tilfreds. Flere udgifter til løn, men vækster
Laila: Nye åbningstider: 9-16.30 t.o.m. lørdag. 2 nye ansatte under oplæring. Souschef
flytter til anden afdeling. God udlejning, ekstremt mange fra Holland. 300 % stigning fra
’18 til ’19 fra Holland
3. Orientering omkring Nutella Dag – Arrangementet er udskudt til senere på året
Søren B.: Kort varsel, så nye planer. (Mail) Markedsføre det her i foråret. Sponsorer?
Søren B. Har bolden indtil næste medlemsmøde.

4. Laila fortæller om Påskehareløb - + Meet the locals.
Hvor langt er arrangementet med Påske på Skansen?
Påskehareløb: Hvornår vil butikkerne holde åbent og være med? – Forsøger at få en
hestevogn til at køre rundt med påskeharen (Laila). Præmie er påskeæg. Beløb: ca. 150 –
200 kr. pr. butik. 7. april 13 til 15.
Skrive e-mail ud om konceptet: Laila laver det, Hanne sender rundt.
Meet the Locals på søndage kl. 11 til 14. Er stor succes i Øster Hurup. Alle lokale, som kan
være der, inviteres. Gratis kaffe og rundstykker. Sponsor findes. - Første gang 5. juli sidste gang 2. august. Slås sammen med råvaremarkedet (12/7 og 26/7).
Ansøgning til parasoller: Hanne
Råvaremarkedet:
Påske på Skansen bliver som sidste år. Vi kan kombinere info om begge
Påskearrangementer. Søren B.
5. Alternative forslag til uge 7-8 aktivitet?
6. Evt.

