Viby Sjælland d. 8/3-2018

Referat fra generalforsamling, den 7. marts 2018 kl. 16.00 på Theilgaarden Theilgaards Torv
6, 4600 Køge.

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 James Norbury, Brilliant - villig til genvalg,
Bestyrelsen opfordrer andre medlemmerne til at stille op og/eller indsende forslag på
kandidater.
6. Evaluering af messen 2017.
7. Nyt om Formland 2018.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.
1. Generalforsamlingen startede med velkomst af formanden Ove Pittersen, El-Design
ApS.
2. Herefter blev Preben Simonsen, KS Lampeskærme valgt til dirigent.
3. Så blev det tid til formandens beretning fra året 2017 – se vedlagte…
4. Der var hurtig gennemgang af regnskabet, som herefter blev godkendt. Snakken
gik herefter på at vi måske skal bruge lidt ekstra midler på at fejre vores jubilæum
– men hvornår er foreningen egentlig stiftet?
5. Valg af bestyrelse:
Ove Pittersen, El-Design ApS, (Formand).
Michael Waltersdorff, HaloDesign Aps
James Norbury, Brilliant AG var på valg og blev genvalgt.
Preben Simonsen, KS Lampeskærme ApS, (Revisor).
Morten Simonsen, Ks Lampeskærme ApS blev valgt ind som ny revisor suppleant, i
stedet for Rolf Nielsen, som ikke længere er i branchen.
6. Der var ikke de store opråb omkring Formland 2017. Messen var forløbet godt, og
de problemer der f.eks. var omkring bespisning af kunder, var hurtigt blevet løst.
Der var enighed om at fortsætte den nye stil med en mere ”afslappet” messefest.
Der var ingen tilbagemeldinger, angående hvordan det var gået, med det tilbud vi
fik fra Sand Spedition, på opbevaring af messegods m.m.
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7. Lisbeth og Maj-Britt fra Formland kom forbi med et lille oplæg omkring Formland
Autumn (d. 16.-19. August) 2018.
Men inden de dukkede op, blev der lige talt et par ting igennem:
Formland har indført nye åbningtider: Torsdag kl. 9-19
Fredag kl. 9-18
Lørdag kl. 10-18
Søndag kl. 9-17
I den forbindelse kom bestyrelsen med et forslag – kunne det være en idé med en
slags torsdagsbar for udstillere og kunder, med start omkring kl. 16:00?
Det synes alle lød som en god idé – forhåbentlig kan det få kunderne til at blive lidt
længere, på det der nu bliver en ekstra lang dag. Bestyrelsen arbejder sammen
med Formland videre med idéen.
Flere havde hørt ønsket, om mere rolige frokost omgivelser, fra vores kunder.
Bestyrelsen arbejder derfor på at få den ”gamle” buffet på 1. sal tilbage.
Og i samme ombæring skal der også forhandles omkring spisebilletter. Som vores
kontrakt er nu, får vi 500 spisebilletter til fordeling mellem udstillerne, hvis vi stiller
med minimum 20 stande. Det kan dog blive et problem fremover, da vi bliver færre
og færre. Forhåbentlig kan der findes en ny løsning, sammen med Formland.
Mht. messefesten arbejdes der på noget i samme stil. James tager kontakt til både
Murphy’s (hvor vi var sidste år) og Fox & Hounds på den anden side af gaden.
Kl. 17:00 kom folkene fra Formland…
Lisbeth Assenholt er vores nye kontaktperson (I kan finde mail og telefon nummer
på vores hjemmeside), da vi nu er flyttet til Hal C sammen med isenkræm.
I kan se deres oplæg i vedhæftede.
Det blev vedtaget på generalforsamlingen, at vi fortsat gerne vil benytte os af de
sorte modulvægge som vi havde sidste år – dette giver ikke yderligere
omkostninger.
Lisbeth opfordrede os til, at huske at sende en masse lækre billeder af vores
produkter til Nikolaj Pan – dette står også i den information Lisbeth sender ud, når
der er booket stand.
Og husk at benytte jer af onlinekataloget – opdater, opdater, opdater.
Størstedelen af de besøgende, finder al deres information her.
Prisen for indgang vil fortsat være kr. 50,-
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8. Der var kommet et forslag angående en ”outlet messe”.
Kunne det være en idé med en lille messe eller lignende, hvor vi kunne få ryddet ud i vores rester?
- nogen har måske samarbejdsaftaler der spænder ben?
- logistik… skal varerne med eller sendes til kunden efterfølgende?
- meget markedsføring for at nå ud til hr. og fru Jensen… for dyrt?
- bliver det hele ædt op af omkostninger?
- en idé at få en fælles stand på Fomland? Her kunne alle betale for f.eks. to palle pladser, hvor
rester kunne udstilles.
Vend meget gerne retur til bestyrelsen med flere idéer/forslag og kommentarer.
9. Der var ikke noget under eventuelt.

Generalforsamlingen blev afsluttet med en dejlig middag, og derefter tog vi hjemad i snevejret.
Med venlig hilsen
f. Dansk Belysnings bestyrelse
Anja Pittersen
Skovvej 9, 4130 Viby Sjælland
Tlf.: 28 59 49 65
Mail: el-design@live.dk

