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

Onsdag d.30 oktober 2019. kl.18.00 

Dagsorden: 

1.  Velkomst ved formanden, Klaus Allermann 

2. Valg af dirigent 

 Christian Høegh valgt. 

 

3. Formandens beretning 

 Formandens beretning i år bliver ikke af de længste, da der kun har været 

enkelte punkter på programmet.  

Vi startede året med at glemme blomsterne den 05-02. Vi bestemte os derfor at bruge 

pengene på en tørstende Ågud, som i foråret led af vandmangel, hvilket der så blev 

klaret, endog meget hurtigt. 

Vi har afholdt et fælles møde med Pension For Selvstændige på Gjerrild Kro med ca. 

20 deltagere, dette var omkring muligheder for pension og hvordan det gav mest 

Value for Money  

Vi har forsøgt at finde grobund for at få jule hytter, men der er endnu ikke nogen der 

har klappet vildt meget og ønsket at være drivkraft for disse, så vi forsøger at få lov 

igen næste år.  

Alle ved at året har båret præg af travlhed, især de lokale entreprenører og udviklere. 

Så når nu letbanen kommer til at køre, også i frostvejr, så tænker jeg da, at selv om de 

siger afmatning inden for byggeriet, kommer den ikke lige til Djursland på mandag, 

men man ved jo aldrig. 

Kommunen er vel også klar til lidt investeringer i den nærmeste fremtid. Så selv om 

vi går 2 vintre og kun 1 sommer i møde, tænker jeg solen skinner på næsen.  

 

Torskegildet, ja det er så den anden del af festen, dette bliver også lidt anderledes, 

fordi vedkommende der skal have ”Kannen” ikke er her i aften, han ville heller nyde 

solen østpå. Nu får i navnet og så kommer der et stykke i avisen når Henrik Bøgild er 

retur fra ferien. 



Henrik har International Furniture i Ørum, og som de skriver på deres hjemmeside; 

International Furniture A/S blev dannet i 1981 og ligger på Djursland. 

I 2006 besluttede den nuværende ejer Henrik B. Nielsen henover en weekend, at 

overtage virksomheden fra sin tidligere chef. Herefter blev der sat fokus på vækst og 

udvikling, og fra at være 3 ansatte, voksede virksomheden til omkring 15 mand i 

dag. 

 

 

4. Det reviderede regnskab gennemgås og forelægges til godkendelse 

 Regnskabet godkendt uden nævneværdige anmærkninger.  

 

5. Valg: 

 a. Formand –  

Klaus Allermann-  Genvalgt 

 b. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer 

  Henrik Møller-  Genvalgt 

  Esben Møller - Genvalgt 

  Klaus Jakobsen – 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, Lise Kristensen, Klaus Jakobsen-Genvalgt  

    

 

6. Fastsættelse af kontingent - bestyrelsen foreslår uændret: 

 Husstand kr. 175,- / firma inkl. HVR kr. 600 

 Forslaget vedtaget 

 

7.  Fastsættelse af legatsum 5. februar - bestyrelsen foreslår uændret kr. 14000, 

 Forslaget vedtaget 

 



8. Indkomne forslag 

Spørgsmål til medlemmerne: Hvordan ser i fremtiden for GHIF? 

Hvordan får vi yngre medlemmer med? 

Så mange som muligt tager en ung med i 2020. 

Mulig markedsføring på Face-book, linked-inn 

Generalforsamling og torskegilde holdes samme aften. Reminder om at opsøge 

eventuelle nye medlemmer sendes ud med indbydelse. 

Flyer laves og uddeles. 

Gode historier på hjemmesiden. 

 

9. Eventuelt,  

  

 


