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Referat fra generalforsamling den 27. februar 2021 – Møde i Teams 

Deltagere: ca. 50  

 

1. Valg af dirigent 
 
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og orienterede om forholdene ved en virtuel 
generalforsamling via teams. Desuden orientere ham om lovligheden af mødet. 
 
Jan Fogh valgtes som dirigent. 
 

2. Formandens beretning 
 
Vigtigste emner i beretningen: 

• Digital generalforsamling – hvorfor nu det?   

• Vi var helt klar til den 31/10 – og der var rigtig mange tilmeldinger   

• CORONA har præget hele året – og vi startede endda så positivt  

• Vi fik den værst tænkelige sæson nogen sinde.  

• Klausuler i kontrakter  

• Hjælpepakker 

• Sektorpartnerskab 

• Udfordringerne omkring ændringer i Bygningsreglementet  

• Aktiv debat – også i medierne  

• Hårdt lobbyarbejde og mange høringer.  

• Regionalmøder Godt program – men også aflyst.  

• En fest en ansøgning – projekt afsluttet, men kommunerne dræbte det. 

• Fremtiden – uden corona, men med vigtige erfaringer og behov 
 

3. Aflæggelse af regnskab 
 
Allan fremlagde regnskabet, mindre kontingent idet støttemedlemmer og kræmmere ikke er blevet 
opkrævet. Der er en del medlemmer der ikke har betalt ved regnskabets afslutning og der er 
udstående kontingenter på 9.050 kr. Der er øgede udgifter til sidste års generalforsamling og 
advokatbistand til bestyrelsen. Regnskabet udviser derfor et underskud på 8.678 kr.  
 

4. Indkommende forslag 
 
Ingen indkommende forslag 
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5. Fastsættelse af kontingent 
 
Vores kontingent er omsætningsbestemt idet vi ønsker, at alle kan havde råd til at være medlem af 

vores forening. De fremlagte kontingentstigninger blev vedtaget. 

 

6. Valg til bestyrelsen 
 
                      Gregers Maglekær 
                      Jakob Sørensen 
                      Allan Nielsen 
                      Mogens Lorenzen 
 

Genvalg til alle 
 
Valg af Suppleanter 
 
                      Genvalg til Jan Fogh 
                      Nyvalg til Ole Rask fra Rask Event i Århus 
 

7. Valg af revisor 
 
                          Anneli Jensen 
                          Thomas Folleraas 
 

Genvalg til dem begge 
 

 
8. Eventuelt 

 
Mogens orienterede med de møder han har haft, i Kulturministeriets sektorpartnerskab for 

arrangementer for stående publikum som B&M er blevet en del af, hvor vi kan få lov til at være 

med til at kommentere og debatterer corona-situationens betydning og nedlukninger set fra vores 

medlemmers synspunkt.  

 

Ministeren er indstillet på at vi kan mødes til festivaler, markeder og byfester. Der arbejdes på en 

hjælpepakke.  Se i øvrigt hjemmesiden: http://by-markedsfester.dk/?p=1428 

 

Flere tog ordet og kommenterede på Mogens indlæg og der var en god debat, der selvfølgelig gik 

meget på hvornår og hvordan kan vi åbne for vores arrangementer. 

 

Danmarks Tivoliforening vil støtte op om udgiften til advokatbistand med 7.000 kr. – Mange tak! 

 

Ref. Gregers  

http://by-markedsfester.dk/?p=1428

