Lundby d. 09. marts 2017
Referat fra generalforsamling i Dansk Belysning den 2. marts 2017 kl. 16.00 på
Hotel Postgården Oldenborggade 4, 7000 Fredericia, tlf.: 75 92 18 55 www.postgaarden.dk
Dagsorden Generalforsamling:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Valg af bestyrelse, revisor og revisor suppleant.
På valg er Ove Pittersen, El Design - villig til genvalg,
Brian Feltendahl, Lampegalleriet – udsteder af bestyrelsen
Michael Waltersdorff, Halo Tech opstiller til bestyrelsen
Preben Simonsen, revisor og Rolf Nielsen, revisor suppleant.
Bestyrelsen opfordrer andre medlemmerne til at stille op og/eller indsende forslag på kandidater
6. Evaluering af messen 2016 samt oplæg om MESSEN 2017.
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt - Energistyrelsen

1. Generalforsamlingen startede med Formanden Ole Selch, EGLO Danmark A/S’ velkomst.
2. Herefter blev Michael Walthersdorff, Halo Tech ApS valgt til dirigent, og generalforsamlingen var indkaldt
rettidigt.
3. Formanden fremlagde beretning for det forgangne år - se vedlagte
4. Herefter blev regnskabet godkendt. Messefest skal gå i 0.
5. Valg af bestyrelse
Ove Pittersen, El-Design ApS, Formand
Michael Walthersdorff, Halo Tech ApS
James Norbury, Brilliant AG
Ole Selch, Eglo Danmark A/S valgte at trække sig, da der nu var nye kanditater på banen. Vi takker Ole for
alle de mange år i bestyrelsen. Ligeledes tak Brian Feltendahl, Lampegalleriet, der også er udtrådt af
bestyrelsen.
Preben Simonsen, KS Lampeskærme ApS, revisor
Rolf Nielsen, Lampekonsulenten – Nordlux A/S, revisor suppleant
6. Evaluering af messen 2016 samt oplæg om messen 2017.
Mikkel Brohus, MCH holdt indlæg om messen 2016 og med planer for 2017 – se vedlagte.
Igen sorte modul vægge - fleksible i opsætning, og det koster ikke noget for ekstra vægge, men I skal gøre
opmærksom på, når I booker, hvis I ønsker ekstra vægge. Lys og sort stof i loft kan tilkøbes.
Lysmesteren og El Salg kommer igen i 2017
MCH arbejder igen målrettet på flere kunder fra Sjælland. MCH vil igen år arrangere fly fra Kastrup kr. 800,- retur og
busser fra Sjælland ca. kr. 300,- retur.
m2 pris på udstillingen er i 2017 kr. 845,- og med 10% rabat for medlemmer af Dansk Belysning forudsat at MCH’s
betalingsbetingelser følges. Tilmeldingsgebyr kr. 2975,-

Tomgods vil blive transporteret af Sand Spedition, og MCH har desværre ikke har plads til gods tæt på hallen – vi
afventer nærmere vedr. fast pris per m3 fra MCH. Udstillerne kan evt. selv stå for transporten.
Entré for besøgene vil i 2017 koste kr. 50,- Alle udstillere får hver en kode, så man efter messen kan gå ind og se,
hvem der har besøgt messen, og udstillerne kan så evt. vælge at betale for deres kunder.
Send meget gerne jeres input til markedsføringsmateriale til Mikkel Brohus, MCH og gerne navne på firmaer i
Tyskland, som I ønsker skal have en speciel invitation. Desuden arbejdes der på at få flere udstillere med.
Besøgsliste for august 2016 vedlagt.
Mikkel fortalte, at brancheforeningen FAGA vil holde en fest den 18.08, hvor alle kan deltage.
Dansk Belysning satser dog på egen messefest fredag den 18. august, og vi håber at endnu flere kunder vil deltage.
Der arbejdes på at lave en lidt anderledes fest og mere info kommer om tilmelding mv. på den trykte invitation.
Under festen vil Årets Belysnings Butik blive kåret – og som altid husk at indsende jeres stemme på jeres favorit butik
- mere følger.
Bespisning af udstillernes kunder vil igen foregå på 1. sal, hvilket der var stor tilfredshed med. Dansk Belysning får
igen tildelt 500 spisebilletter, som fordeles ligeligt mellem udstillerne. Der arbejds på at billetterne bliver fordelt, så vi
kan få anvendt alle billetterne, således at de ikke vil gå ”til spilde”
Man vil kunne tilkøbe ekstra billetter til kunderne hos MCH, og der vil efter messen kun blive faktureret med det
antal, der bliver brugt– vi afventer pris/prs. fra MCH. Desuden arbejder vi på at få en favorabel pris/prs. for bespisning
af standpersonale.
Kontrakter sendes meget snart ud fra MCH. Udstillerne må meget gerne snarest kontakte Mikkel Brohus, MCH,
Direkte +45 9926 9992, Mobil +45 2329 6852, e-mail: mbr@mch.dk med ønske om stand og størrelse. Der laves
halplan indenfor 3 uger.
Messen er fra torsdag den 17. – 20. august 2017 kl. 9-18
I kan booke overnatning på Scandic i forbindelse med messen kr. 875,- for enkeltværelse og kr. 1.025,- for dobbelt
værelse inkl. morgenmad. Booking kode står i e-mailen med dette referat.
7. Under indkomne forslag blev talt om hjemmesiden, hvor vi ikke kan ændre så meget pt. grundet økonomi.
8. Eventuelt – Energistyrelsen fortalte om udfasning, og hvordan det skal tolkes samt krav omkring mærkning af
lamper i butikkerne – se vedlagte. Man er velkommen til at rette henvendelse direkte til Energistyrelsen, hvis
der er brug for vejledning og med evt. spørgsmål.
Generalforsamlingen afsluttedes, hvorefter medlemmerne spiste en dejlig middag.

Med venlig hilsen
f. Dansk Belysnings Bestyrelse
Winnie Rezac
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