Viby Sjælland, d. 26/2-2020

Referat fra generalforsamling, den 24. Februar 2020 kl. 16.00 hos Theilgaarden, Køge.

Dagsorden Generalforsamling:

1. Velkomst.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning.
4. Godkendelse af regnskab.
5. Valg af bestyrelse, revisor og revisor suppleant.
Som tidligere varslet træder Ove Pittersen (El-Design) tilbage fra bestyrelsen, og Michael
Waltersdorf (Halo Design) overtager som formand. Veli Caglar (Veli Line)træder ind i
bestyrelsen i stedet for Ove.
James Norbury (Brilliant) er på valg, og er villig til genvalg. Bestyrelsen opfordrer andre
medlemmer til at stille op og/eller indsende forslag på kandidater.
6. Evaluering af messen 2019.
7. Nyt om Formland 2020.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

1. Først var der velkomst ved formand Ove Pittersen, El-Design.
2. James fra Brilliant blev valgt til dirigent.
3. Formanden aflagde sin beretning, hvor han talte lidt om samarbejdet med
Formland op til messen 2019.
4. Godkendelse af regnskab.
5. Ingen nye viste interesse for at træde ind i bestyrelsen. James blev genvalgt,
og det samme gjorde Preben (revisor, KSLG) og Morten
(revisorsuppleant/KSLG).
6. Der blev ikke evalueret så meget på sidste års messe. Til gengæld talte vi
om fremtidens messe – kunne Fredericia være et alternativ til Formland?
Bestyrelsen berettede om den nye hal L, som vi bliver flyttet over i på
Formland, og vi gennemgik fordele/ulemper ved begge messer. Der var
dog bred enighed om at fortsætte på Formland, omend vi ikke fortæller det
til Formland folkene før om et par uger, men lader dem svede lidt, og prøver
at presse dem for ”lidt ekstra”.

Skovvej 9 * 4130 Viby Sjælland * Tlf.: 28594965 * Mail: el-design@live.dk

7. Hamit og Maj-Britt fra Formland fremlagde deres Power Point (se
vedhæftede), og vi talte lidt frem og tilbage om, hvad vi som forening godt
kunne tænke os fra Formland. Det endte ud i følgende, som Formland har
bekræftet:










Ud over belysningsudstillere vil Hal L også indeholde Speak-Up scenen, pej gruppen samt Styling by
Danske Dekoratører, der tiltrækker mange mennesker.
Formland vil sørge for, at foreningen Danske Dekoratører anvender nogle af belysningsbranchens
produkter på deres stand i hallen (Store Styling by Danske Dekoratører), så vi på den front kan
synliggøre belysningsudstillerne / belysningsprodukterne.
Formland vil markedsføre belysningsudstillerne på både Facebook & Instagram (mere end 30.000
følgere i alt), hvor billeder af Jeres produkter samt placeringen bliver oplyst i opslaget. Dette vil vi
sørge for kommer ud inden messen.
Formland vil i nyhedsmail (til cirka 25.000 modtagere) skrive lidt omkring belysningsudstillerne.
Formland vil arbejde på, at der kommer foredrag omkring belysning (her ville I hjælpe med, hvem vi
eksempelvis kunne have på programmet til Speak-Up scenen)
Formland vil lige som sidst sørge for et Lounge-område i hallen kun for belysningsudstillerne (hvis
dette ønskes)
Formland vil arbejde på, at belysningsbutikkerne kan få gratis sparring hos Danske Dekoratører.
Dette vender vi tilbage med.

Som aftalt vender Mai-Britt tilbage i henhold til regulativer i forbindelse med Coronavirussen.
Følgende modtog bestyrelsen d. 27/2-2020:
Tak for sidst
Jeg lovede jer en tilbagemelding vedr. Corona virussen.
MCH tager naturligvis Corona virussen alvorligt og følger det tæt, da vi er et hus, hvor mange mennesker
mødes.
Hvis vi skulle komme i den uheldige situation, at Formland Autumn 2020 bliver aflyst, at I ikke kan udstille
på grund af manglende produkter grundet Corona virussen, eller at dele af messen ikke kan fuldføres på
baggrund af Corona virussen, vil I naturligvis kunne flytte jeres ’bestilling’ til næste messe uden yderligere
omkostninger.
Har I spørgsmål eller andet, skal I naturligvis bare tage fat i Hamit eller mig.
De bedste hilsener / Best Regards
Mai-Britt Risvig Flyvholm
Projektleder / Project Manager
Formland
+45 99 26 99 44
+45 20 99 22 05
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Yderligere uddybning efter spørgsmål om hvorvidt vi i så fald blev rykket til Spring messen 2021:
Vi vil naturligvis ikke tvinge jer til at udstille på Formland Spring 2021. Hvis en aflysning sker, og en af jeres
udstillere ikke mener, at de kan få noget ud af at udstille på vores Spring-messe, så flyttes bestillingen til
Formland Autumn 2021.
Såfremt en af udstillerne ikke kan få produkter hjem på grund af Corona virussen, skal vi dog vide dette
inden udgangen af maj måned, hvis standen skal udsættes til næste messe, så vi har mulighed for at lukke
det eventuelle hul, der måtte blive i hallen.
De bedste hilsener / Best Regards
Mai-Britt Risvig Flyvholm
Projektleder / Project Manager
Formland
+45 99 26 99 44
+45 20 99 22 05

Åbningstiderne bliver alle dage (d. 13.-16. August 2020) kl. 9-17. Dog kan
man bliver til kl. 18, hvis man vil.
På Speak Up scenen vil der være 4-5 aktiviteter om dagen. Disse vil ikke
forstyrre hvis man står med kunder, da højtalere vender ind mod scenen.
Kom gerne med bidrag til, hvad der kunne være godt af
foredrag/aktiviteter for vores branche. Der kom under mødet et forslag om
”Dansk Center for lys” som Formland vil kontakte.
Opbevaring af emballage er gratis, så hvis vi selv fragter det over i hal G, vil
der ikke være nogen omkostninger. Formland kan måske finde billigere
alternativ end Sand Spedition (vi vender tilbage om dette).
Husk at udfylde udstillerkataloget – det giver meget igen!
Efter at Hamit og Mai-Britt havde forladt lokalet, blev det vedtaget at vi
gerne vil være i den nye hal L, i stedet for hal C som sidste år. Vi ønsker at stå
samlet, og med loungeområde, Pej-gruppe mv. placeret i top og højre side
(som hallen vender på tegningen). Vi ønsker at få tilsendt et par udkast.
8. Ingen indkomne forslag.
9. Der er ønske om en opløftning af invitationen til kunderne. Vi kan skrive om
workshoppen, foredrag m.v.
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Årets Butik:
 Skal der være en pris for fysisk og en for web? Ingen endelig
konklusion!
 Der skal være 3 nominerede fra nu af (i stedet for 5).
 Kriterie for nominering: en butik i udvikling.
 Kom gerne med bud på hvem der skal nomineres til bestyrelsen.
Messefesten skal fortsætte i samme stil. Dog med mere mad end sidste år,
og så skal vi sørge for at de husker lidt snacks på bordene.

Tak for et godt møde og en hyggelig middag.
Med venlig hilsen
f.Dansk Belysnings Bestyrelse
Anja Pittersen
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