
Referat af G.H.I.F.`s ordinære generalforsamling    

torsdag d.28 september 2017. 
 
 

Dagsorden: 

1. Velkomst ved formanden, Klaus Allermann 

Formanden bød velkommen og sagde værsgo til biksemaden. 

 

2. Valg af dirigent 

Jørgen Andersen blev valg med applaus. Han startede med at konstatere at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet, hvorefter han gav formanden ordet. 

 

3. Formandens beretning 
 

I det forløbne år har der været noget stille i GHIF. Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder 

fordelt over året, samt lidt ad-hoc møder.  

 

Det blev også året hvor HSM legatet blev uddelt for 1. gang, til en ung smedesvend, der 

læser videre på maskinmesterskolen.  

 

Vi havde et velbesøgt torskegilde på Hotel Havlund i november, med 35 deltagere.  

Torsken var af god kvalitet og en dejlig oplevelse, og de gode historier er jo ikke blevet 

ringere ad åre. Både en god og hyggelig aften, hvor årets ”Kanne-pris” blev uddelt til 

forhenværende bankdirektør Ole Bak, der jo er en kendt person i lokalområdet, og som 

altid har taget del i udviklingen i Grenå.     

 

På foreningens fødselsdag d. 5. februar 2017, blev der inviteret til foredrag med Søren 

Dahl, kendt fra Cafe Hack. Cafe Hack var brand varm, og på avisernes forsider denne dag. 

Men han tog det i stiv arm og holdt en godt foredrag for de ca. 45 personer, som fik 

udsøgt betjening af køkken eleverne på Viden Djurs, mange tak for det. 

Vi agter at gøre noget lignende til næste år. 

 

Vi har ikke hørt meget fra håndværksrådet i år, men mon ikke de samler sammen til 

kommunal valget, der jo snart løber af stablen. Vi har dog holdt os ude af dette, vi mener 

det er mest fornuftigt, så vi ikke bliver sat i bås. 

Der har også i år, været forskellige tiltag fra regeringen, man kunne bruge en del tid på, 

men det vil jeg heller ikke.  

 

Vi er nu ca. 85 firma medlemmer i foreningen, så det er en lille tilbagegang fra årets start 

på 88.  

 

Håber i vil bakke op om dette års torskegilde, der afholdes den 9. november på 

Kystvejens hotel. Vi vil forhåbentlig, som vi plejer, få en masse sjove historier, samt en 



Referat af G.H.I.F.`s ordinære generalforsamling    

torsdag d.28 september 2017. 
 

masse god mad, og snaps ikke at forglemme. Vi skal nok sørge for der er rigeligt, og 

skulle der stadig være enkelte, der ikke tåler torsk, så kan vi nok stadig trylle en bøf frem. 

Jeg vil også gerne opfordre alle, til at støtte op omkring Varelotteriet. Photo Care har 

overtaget kollektionen efter Skjold Burne, og vi ønsker naturligvis at bevare vores 

forsatte gode samarbejde med dem. De gør vores hverdag lidt sjovere. 

 

Til slut vil jeg gerne opfordre alle, til en god, stilfærdig og konstruktiv debat under 

eventuelt, samt hjælp til at udbringe et længe leve for vores gamle forening. Tre korte og 

et langt.  

 

Der var ingen bemærkninger til formandens beretning. 

 

4. Det reviderede regnskab gennemgås og forelægges til godkendelse 

Regn skabet blev fremlagt og gennemgået af Claus Jacobsen, Da kassereren var 

forhindret i fremmøde. 

Regnskab godkendt, med kommentar omkring brug af 5. februar legat uden om 

legat bestyrelsen. I januar afholdes møde om fremtidig brug af legatet. 

 

 

      5.    Valg: 

 a. Formand –  

Klaus Allermann-  Genvalgt  

 

 b. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer 

  Henrik Møller-  Genvalgt 

  Klaus Jakobsen - Genvalgt 

  Esben Møller – Genvalgt 

 c. Valg af suppleanter 

  Anders Andersen- Genvalgt 

  Esben Lauridsen- Genvalgt 

 d. Valg af revisor 

  Peter Poulsen- Genvalgt 

 e. Valg af fanebærer  

  Michael Tipsmark -  Genvalgt 

 f. Valg af tre ”læg” medlemmer til 5.februar-legatet 

  Per Møller, Ole Jensen, Peter Schack Poulsen – Genvalgt 

 g.  Valg af tre medlemmer til legatudvalget  

  Henrik Møller, Jørgen Andersen, Lise Kristensen – Genvalgt 

  

Det undersøges om Jørgen Andersen kan sidde i bestyrelsen og samtidig være legat 

administrator 
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6. Fastsættelse af kontingent - bestyrelsen foreslår uændret: 

 Personligt medlemskab kr. 175,- / firma inkl. HVR kr. 600 

  

Forslag om pensionist fritagelse for kontingent. 

 

7.  Fastsættelse af legatsum 5. februar - bestyrelsen foreslår uændret kr. 12000, 

 

8. Indkomne forslag 

 Ingen indkomne. 

 

9. Eventuelt, herunder god debat samt gode råd til bestyrelsen. 

 

 Ordstyreren afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro orden, og 

anmode formanden om en omgang øl, som straks blev bevilget, hvormed 

generalforsamlingen forsatte under hyggelige former. 

 

 

 


