Viby Sjælland, d. 28/2-2019

Referat fra generalforsamling, den 26. Februar 2019 kl. 16.00 hos Kryb i Ly (Best Western),
Kolding Landevej 160, 7000 Fredericia.

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) og Michael Waltersdorf (Halo Design) – begge er
villige til genvalg. Bestyrelsen opfordrer andre medlemmer til at stille op og/eller indsende
forslag på kandidater.
6. Orientering om det nye ECO design/energimærkning, som ligger til behandling i EU
kommissionen.
7. Evaluering af messen 2018.
8. Nyt om Formland 2019.
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.

1. Først var der velkomst ved formand Ove Pittersen, El-Design.
2. Michael fra Halo Design blev valgt til dirigent.
3. Formanden aflagde sin beretning – se vedhæftede… Der er umiddelbart
interesse for at afsætte flere timer til generalforsamlingen, såfremt der
kommer indlæg om interessante og nutidige emner.
4. Gennemgang og godkendelse af regnskab.
5. Ikke noget kampvalg denne gang – ALLE blev genvalgt.
6. Se vedlagte omkring det nye ECO design. Bestyrelsen afventer yderligere
information og det bliver sendt ud så snart vi ved noget.
7. Der var umiddelbart tilfredshed med Formland 2018. Der er dog et ønske om
et afsides og roligt sted i hallen, hvor vores kunder kan nyde deres frokost, så
vi undgår at de skal helt op i den anden ende af messen – dette blev vendt
med Hamit og Maj-Britt fra Formland, og de vender tilbage.
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8. På Formland Autumn 2019 kommer vi til at stå i samme hal som sidst – se
vedhæftede…
Åbningstiderne bliver kl. 10-18 alle dage.
Vi får en fælles kode til DB’s kunder, som kan bruges i hele perioden og
koster kr. 0,Vi har igen bestilt værelser på Scandic. Bookingkoden er følgende:
46712304.
Kunne Formland Spring 2020 være en mulighed i stedet for Nordic Lighting
Fair i Stockholm? Det koster kr. 699,- pr. m3 (minus vores 10%) når man
kommer på Spring, og samtidig binder sig til Autumn messen.
Formland vender tilbage indenfor 14 dage, angående mulighederne for om
vi kan få egen hal med egen indgang, der kun er åben i 2 dage – der er
bred enighed om at 4 dage er for meget i foråret.
Yderligere info: Der er El-messe i April i Bella Centret (vi aflægger et besøg
og tjekker det ud). Der skulle komme nyt koncept på NLF 2020 + en ny messe
(Easy Fair) i Göteborg i maj 2020.
9. Ingen indkomne forslag.
10. Bestyrelsen vil gerne høre medlemmernes mening om den præmie der blev
udtrukket til en kunde ved messefesten – det blev vedtaget at gøre det
igen. Og en præmie til en heldig udstiller blev også vedtaget.
Tak for et godt møde og en hyggelig middag.
Med venlig hilsen
f.Dansk Belysnings Bestyrelse
Anja Pittersen
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