SAMMENSLUTNINGEN AF BY- OG MARKEDSFESTER
GENERALFORSAMLING
9. NOVEMBER 2019
Vissenbjerg Idræts- og kulturcenter
1. Valg af dirigent
Chr. Alexandersen, Ørbæk Marked, valgt
2. Beretning for det forløbne år – ved Formand Otto Skak
Otto bød velkommen til det store antal fremmødte, i alt 57, hvilket er rekord.
En særlig velkomst til vores støttemedlemmer, Folketingsmedlem Bjarne Laustsen og
medlemmer fra Danmarks Tivoli Forening og Brancheforeningen Danske Festudlejere.
Otto omtalte bl.a.:
- Det havde været et travlt år, med mange aktiviteter.
- Vi samarbejder gerne med alle, herunder Danske Festudlejere, Danmarks Tivoli Forening, DanskLive og Kræmmerforeninger.
- Vi skal have stor opbakning som muligt, og gerne flere medlemmer, da vi er nød til
at råbe op og komme med indsigelser, når love, regler og urimeligheder går os imod.
- Det er indtrykket, at det har været en god sommer, med gode fester, men dem der
havde dårligt vejr, havde store problemer.
- Vi har udfordringer, da nogle af vores medlemmer ikke kan få et tivoli til festen, da
der bliver færre og færre tivolier – og vi har tendens til, at der er mange fester i nogle
week-ender.
- Tilsvarende gælder kræmmere – mange kræmmermarkeder har ”huller” i gaderne og
kan ikke få fyldt op – vi opfordre til at behandle vores kræmmere fornuftigt, og ikke
forlange forudbetaling 7 – 10 måneder før kræmmermarkedet – det er tiden ikke til.
- Regionalmøder forsøgte vi med 3 af i februar/marts måned – emnet var bl.a. de nye
el-regler, men desværre blev kun et gennemført, ved stor indsats fra Gregers, Sørby
Marked. – Der skal tovholdere til i landsdele hvis det skal kunne fungere.
- Vi har i årets løb haft møder med Rigspolitichefens kontor, Bagmandspolitiet
(SØIK) og Trafik-, Bolig- og Bygningsstyrelsen.
- Vi har deltaget i møder med en del aktører, herunder Haderslev Kommune om Èn
fest – èn ansøgning – som vi hører mere om senere på dagen.
- Vi har deltaget i møder med bl.a. Kolding og Nyborg Kommuner om krav til ansøgninger og ændringerne til BR18.
- Vi har deltaget i møder med bestyrelsen for Brancheforeningen Danske Festudlejere.
- Vi har deltaget aktivt på 2 messer.

-

Otto sluttede med at takke Peter Svendsen og Thomas Folleraas for deres store indsat
i bestyrelsen.

-

Beretningen blev efterfølgende godkendt uden væsentlig debat.

3. Aflæggelse af revideret årsregnskab, ved kasserer Allan Nielsen.
Årsregnskabet blev delt ud og det blev gennemgået post for post.
Året sluttede med et overskud på kr. 41.512,Regnskabet blev godkendt uden væsentlig debat.
4. Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget
Bestyrelsen vil gennemgå vedtægter og vurdere om de trænger til en revision
5. Fastsættelse af medlemskontingent
Allan gennemgik udkast til budget for regnskabsåret 2019/2020
Budgettet balancerer med et overskud på ca. 20.000,- - men det er usikkert
hvor meget de rådgivere vi er nød til at benytte os af, i forbindelse med ændringer til
BygningsReglementet.
Kontingentet blev fastsat uforandret.
6. Valg til bestyrelse
Følgende blev foreslået og valg til bestyrelsen:
Otto Skak, Slotssøbadet
Leif Chortzen, DølleFjelde Musse Marked
Søren Rosholt, Bagenkop By- og Havnefest
Mogens Lorenzen, Ørbæk Marked, valgt for 1 år.
Valg af suppleanter
Jan Fog, Toftlund Hallerne
Vakant
7. Valg af revisorer
Anneli Jensen
Thomas Folleraas
8. Eventuelt
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Der blev udtrykt beklagelse af, at det ikke var lykkedes at få valgt en kræmmer i bestyrelsen, og der ikke var deltagelse af kræmmere på årsmødet.
Bestyrelsen blev opfordret til at tage kontakt til Kræmmerforeningen om et evt. samarbejde – det har været forsøgt tidligere, men kan evt. forsøges igen.
Mulighed for at annoncere Kræmmerbogen kunne evt. skaffe medlemmer/kræmmermedlemmer – har været forsøgt uden det havde nogen effekt.
Danmarks Tivoli Forening ved Keld Christensen vil gerne i samarbejde med By- og
Markedsfester, det kunne bl.a. være om generalforsamlinger og DTF`s kommende 100
års jubilæum.
Det blev uddelt gaver til Thomas og Peter for deres arbejde i bestyrelsen.
(Peter deltog ikke i årsmødet, så han må have til gode).
Referent: Mogens Lorenzen
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