Referat af
Generalforsamlingen i By- og Markedsfester
den 4. november 2017
Sct. Jørgens Gaard, Kolding
1. Valg af dirigent
Henrik Larsen blev foreslået af bestyrelsen
Mogens Simonsen protesterede, da han mente HL var inhabil.
Henrik Larsen blev valg ag generalforsamlingen uden modkandidat.
2. Beretning for året der var gået
Otto Skak aflagde beretning for tiden siden sidste generalforsamling og kom bl.a. ind på
følgende emner:
Afdøde bestyrelsesmedlem Jan Højbjerg blev mindet af generalforsamlingen.
- Et år, igen, med stor aktivitet.
- Udfordringer i bestyrelsen med manglende opbagning til de beslutninger der blev taget
- Forsikringer for medlemmerne – se senere faglige indkæg
- Skattesagen, afsluttet og de økonomiske konsekvenser
- Mange fester er nødlidende for antal kræmmere
- Færre og færre tivolier, det bliver et voksende problem for vores medlemmer at få et
tivoli på festpladsen.
- Udtræden af PARADEN og overgangen til digitalt nyhedsbrev
- Invitation fra Danske Festudlejere til at deltage i et møde med Skatteministeren,
formentlig ultimo november/primo december 2017.
- Tæt dialog med Rigspolitiet og Bygningsministeriet
- En fest – en ansøgning – Festudlejernes tillæg og radiodækning på Fyn og Jylland.
- Vi håber der kan afholdes 2 regionale møder i 2018.
- Svært at få frivillige
- Samarbejdet med Danmarks Tivoliforening
- Tak Til Knud Kruse, der stopper med sekretariats opgaver og kasserer i BM.
- Tak til bestyrelsen
Beretningen blev godkendt
3. Aflæggelse af regnskab
Knud Kruse gennemgik årsregnskabet, der udviste et underskud på kr. 11.486,35 og en
egenkapital pr. 31/8-2017 på kr. 50.567,59.
Regnskabet blev godkendt.
4.

Indkomne forslag
Et flertal fra bestyrelsen havde indsendt følgende forslag:
Samarbejds- og loyalitetsproblemer i bestyrelsen.
Det er med stor beklagelse at et stort flertal i bestyrelsen må anmode generalforsamlingen
om at fritage Mogens Simonsen for han bestyrelsespost i By- og Markedsfester.

Mogens Simonsen er ikke på valg her i 2017, så derfor skal der en generalforsamlings
beslutning til.
Et stort flertal i bestyrelsen må desværre konstatere, at Mogens Simonsen, når han er uenig i
bestyrelsens beslutninger og interne drøftelser, arbejder eksternt for egne holdninger og
synspunkter.
Det har skabt et uholdbart arbejdsmiljø i bestyrelsen, og har nu medført, at udover de 3
bestyrelsesmedlemmer der er på valg, har den øvrige bestyrelse valgt at trække sig fra
bestyrelsesarbejdet i By- og Markedsfester.
Flere bestyrelsesmedlemmer har haft drøftelser med Mogens Simonsen om situationen, og
anmodet ham om at trække sig fra bestyrelsesarbejdet, når han nu er så uenig i de
beslutninger der træffes. Det har Mogens ikke ønsket.
Bestyrelsen har drøftet situationen med foreningens advokat, og han har vejledt bestyrelsen
til at foretage dette skridt.
Bestyrelsen skal anmode generalforsamlingen om ikke at gå i detaljer og spidsfindigheder
omkring de enkelte sager der har medført, at et flertal i bestyrelsen er nået frem til dette
alvorlige skridt. Det vil ikke tjene noget formål, og der vil kun være tabere i en så
følelsesladet debat.
Den nuværende bestyrelse ønsker kun at få et godt og tillidsfuldt arbejdsklima, eller helt
trække sig fra arbejdet, og dermed overlade posterne til nye og friske kræfter.
De nuværende bestyrelsesmedlemmer vil selvfølgelig, loyalt, støtte op om nye
bestyrelsesmedlemmer og overdrage igangværende sager bedst muligt, til dem der tager
over.
Punktet overlades hermed til generalforsamlingens beslutning.
Efter debat og følelsesladede indlæg fra MS og øvrige deltagere i generalforsamlingen, blev
forslaget sat til skriftlig afstemning.
Lene Brøndum og Chr. Alexandersen blev valgt til stemmetællere.
Forslaget blev vedtaget med 12 stemmer for – 3 stemmer imod og 1 stemmeseddel var blank
Der var i alt 16 stemmeberettigede medlemsforeninger og kræmmere.
5. Fastsættelse af medlemskontingent
Bestyrelsen indstiller en lille stigning i kontingentet, således:
Kr. 350,- for kræmmere og små fester – kr. 700,- for mellemstore fester og kr. 1.000,- for de
store fester.
Forslaget godkendt.
6. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Otto Skak, Slotssøbadet
Leif Chortzen, Døllefjelde Musse Marked
Peter Svendsen, kræmmer
Alle 3 blev genvalgt.
Valgt for 1 år, i stedet for Mogens Simonsen blev:
Ejvind Hoff, Vorbasse Marked.
Valg af suppleanter, følgende valgt:
Thomas O. Folleraas, Langeskov Borgerforening
Jan Fogh, Toftlund Hallerne

7. Valg af revisorer
Lene Brøndum Jørgensen og Gregers Maglekær blev genvalgt
8. Eventuelt
Keld Christensen rejste spørgsmål til samarbejdet med DTF, efter OS, havde haft et indlæg i
Festudlejernes tema-blad En fest – en ansøgning. OS slog fast, at BM, stadig ønsker at
samarbejde med DTF, men at BM altid tager imod en fremstrakt hånd eller et tilbud, til gavn
for medlemmerne i BM.
Det blev bemærket, at på BM hjemmeside var der link til Festudlejers hjemmeside, men
ikke til DTF`s side – OS beklagede, og undrede sig over, at der ikke var nogen der havde
gjort opmærksom på det tidligere.
Der var spørgsmål om evt. nyt vedr. salg af kopivarer. ML redegjorde for, at vi i BM havde
forsøgt at få en dialog og et evt. samarbejde med de advokatfirma der nærmest truer
festarrangørerne, men det vil ikke svare på vores henvendelser. Der er ikke eksempler på, at
festarrangører er idømt straf/bøde fordi der er kræmmere der har solgt kopivarer på
festpladserne. Vi skal, som festarrangører, holde vores ”sti ren” og gøre vores kræmmere
opmærksom på, at det ikke er tilladt på pladsen.
Til sidst takkede OS dirigent Henrik Larsen for ledelse af generalforsamlingen.

Referent: Mogens Lorenzen

