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Referat fra generalforsamlingen i Hirtshals Handel og Erhverv den 26. februar 2019
på Mormors Sommercafé i Tornby.
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Formand Jørgen Jensen bød velkommen, og foreslog Advokat Olav Pedersen til dirigent.
Olav Pedersen blev valgt.
Stemmetællerne var Per Larsen, BDO og Niels Chr. Jacobsen, Jyske Bank.
Generalforsamlingen var lovlig, konstaterede dirigenten.
Formand Jørgen Jensen aflagde formandens beretning for året 2018. Beretningen er indsat i
foreningens protokol, og er udsendt til alle medlemmer på mail. Beretningen blev godkendt af
forsamlingen.
Regnskabet blev aflagt af Per Larsen, BDO. Regnskabet er indsat i foreningens protokol, og blev
uddelt til de fremmødte medlemmer. Der var spørgsmål til nogle af posterne, herunder
arrangementer og kontorhold samt bankgebyrerne, spørgsmålene blev besvaret ud fra
regnskabets kontokort. Der blev spurgt til julebelysningsregnskabet, som her også blev
gennemgået specifikt. Det samlede regnskab blev herefter godkendt af forsamlingen.
Der var ingen beretning fra udvalg.
Der var ingen forslag fra bestyrelsen.
Der var ingen forslag tilsendt fra medlemmerne, men på mødet blev der udtrykt ønske om, at
foreningen lavede et overskud i de kommende år.
Til nye bestyrelsesmedlemmer blev der foreslået fra bestyrelsen følgende: Martin Nielsen, Jan
Knudsen, Tommy Høj, Pia Harbo og David Jensen. Fra forsamlingen blev der foreslået Jens
Madsen og Jan Sørensen. Derefter var der skriftlig afstemning, der skulle vælges 5 i alt, idet
Jørgen Jensen, Morten Andersen, Jakob Nielsen samt Rene Skjoldager ønskede at udtræde af
bestyrelse og Martin Krüger Nielsen var på valg. De 5 valgte blev efter den skriftlige afstemning:
Martin Krüger Nielsen, Jan Knudsen, Tommy Høj, Pia Harbo og David Jensen.
Valg af suppleant til bestyrelsen blev det til et genvalg af Niels Chr. Jacobsen.
Valg af revisorer blev også til et genvalg af BDO.
Under eventuelt var der forslag fra Mormors Sommercafé om dannelse af en indkøbsordning i
foreningen, således foreningens medlemmer samlet kunne købe billigt ind, man kan henvende sig
til Mormors Sommercafé i Tornby. Der blev foreslået, at faktureringen skulle være på mail
fremover. Der var forslag om betaling af en kuvert pris for ikke medlemmer, som deltager i en
generalforsamling.
Herefter var dagsordenen opbrugt, og dirigenten takkede forsamlingen for en god orden.
Formanden afbrød herefter generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen blev der holdt taler.
Morten Andersen takkede Jørgen Jensen og Jens Brændgaard for mange års samarbejde og stor
ros for den indsats som de hver især har ydet.
Johannes Nielsen tidligere Mr. i Hirtshals, ønskede alt godt for foreningen i fremtiden.
Der blev udnævnt 4 æresmedlemmer af foreningen og det var: Jens Pedersen, Flemming Jensen,
Johannes Nielsen, og Kurt Jakobsen.
Referatet fra denne generalforsamling er indsat i foreningens protokol.

Dirigent Olav Pedersen
Referent Jens Brændgaard

