AF 2012

Referat fra generalforsamling d. 7. november 2013 kl. 19.00 – 20.45
Til stede:
Bestyrelsen + dirigent:
Morten Løgager, Inger Christensen, Villy Bærtelsen, Tim Ottosen, Bjarny Hansen, og Lene Hansen
(referent). Peter Hesselholt (dirigent).
Fraværende: Henrik Kirk Jacobsen
Medlemsforeninger:
16 mødedeltagere inkl. bestyrelsen, der repræsenterede 8 foreninger ud af 15 medlemsforeninger.
Følgende medlemsforeninger var repræsenteret:
SIF Håndbold og Gymnastik, Skovlunde Bridgeklub, Grantoften Badminton Klub, FDF Ballerup,
Skovlunde Byteater, Rosenlund Volley, Måløv Idrætsforening og den ny forening, Klima samt Bjarne
Jensen (’Skyggen’).

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent + 3 stemmetællere
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretninger
3. a.
Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse
b.
Bestyrelsen fremlægger budget for 2014 til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
6. Valg af bestyrelse:
a.
Valg af formand (ulige år)
b.
Valg af kasserer (lige år)
Inger ønsker at fratræde, Bjarny er villig til at stille op
c.
Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer (3 i lige år og 2 i ulige år)
(fra lige år) Bjarny fratræder og Inger er villig til at indtræde for det næste år
Lene ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår ??
Villy villig til genvalg
d.
Valg af 2 revisorer
e.
Valg af 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt
Morten bød velkommen.
1.

Valg af dirigent

Peter Hesselholt blev valgt til dirigent og konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt
indkaldt d. 12.10.2013. Dette er med 3 ugers varsel.
Lene blev valgt til referent.
Villy blev valgt til stemmetæller.
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2.

Formanden aflægger bestyrelsens beretninger

Formanden havde stor ros til alle medhjælperne.
Formanden aflagde beretning på bestyrelsens vegne. Der udsendes en skriftlig beretning sammen
med referatet.
Overordnet prøvede vi i år med nye aktiviteter, da vi havde lyttet til, hvad der siges og vi skal udvikle
markedet, så vi ikke ender med, at folk ikke kommer igen. Tilbuddene skal optimeres, således at vi
kan tjene flere penge og afvikle markedet på en lettere måde.
Nogle nye tiltag var gode, andre mindre heldige. Cult var en fornøjelse, men Oktoberfesten torsdag
aften var desværre ikke en succes.
For at kunne sende signaler til gæsterne om, at der er spændende nye tiltag på markedet havde vi
givet teltene nye navne og flyttet rundt på nogle ting på pladsen efter input fra Kims Tivoli.
Noget der er svært ved omorganiseringen af pladsen er følge virkningerne, som eksempel hvis der
skal trækkes strøm langt (vores fødelinjer ligger nu engang der hvor de er) samt at vandet skal løbe
den rigtige vej (det er svært at få det op ad bakke).
Resultatet var en spændende plads. Carlsberg var med på pladsen, men nu under Tuborg navnet.
Aftalen med Carlsberg er ikke særlig lukrativ, men vi får udstyr, køleanlæg, køleskabe etc. derfra. De
er en god partner, hjælper med indretningen af barerne og sætter det hele op.
Sara Telte er også med i mange af vores ting og kommer med input til, hvad der virker. Sara har
foreslået at underholdningsniveauet bliver løftet om søndagen. Sara er en af dem, der troede på os
efter 2011 og har hjulpet os meget.
Kims Tivoli er en meget vigtig sparringspartner det samme gælder Musikstart, der er dem, der
sætter lyd og lys op.
Pro-teck – vores vagtselskab – bidrager til sikkerheden på markedet.
Egebjerg Vin er stadig leverandør af vine og yder stor service, idet de bl.a. godt vil komme med
ekstra leverancer f.eks. om lørdagen, hvis vi mangler varer.
Godik er storleverandør af skure og toiletter etc.
Mange leverandører ønsker forudbetaling og det er svært for os. Godik kræver dog ikke
forudbetaling.
Cult var ikke en stor succes rent økonomisk, men det er et frisk pust til et yngre publikum. Cultteltet
åbnede først når det blev ’mørkt’. Teltet kunne med fordel anvendes til aktiviteter i løbet af dagen,
så det overvejes om vi kan placere noget her
Vi har sagt farvel til nogle leverandører – BC Catering. Vi har nu valgt lokalt – SuperBrugsen i
Skovlunde. Her fik vi en god rabat og kassekredit.
Vi lavede en aftale med Multiline – vi gik lidt mere grønt. Vi har fået tilskud på kr. 7.500 til dette nye
initiativ fra Grønt Råd i Ballerup. Materialerne kan komposteres og er miljøvenlige.
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Markedsbooking er en vigtig ny leverandør. De har fået et system, hvor kræmmerne kan booke på
nettet. Vi yder stadig en udstrakt service til kræmmerne, men vi fik flere nye kræmmere i år – måske
på grund af dette nye system. Kræmmerne skal betale for at være sikre på, at de har deres stade.
Alle staderne blev udsolgt i år.
Desværre har vi måtte konstatere, at til trods for at vejret har været det bedste, vi har nogensinde
har haft, har det kostet os nogle penge, idet der ikke var så mange gæster igennem om søndagen,
Vi taber således penge her.
Desuden var Oktoberfesten torsdag ikke opreklameret nok og der kom næsten ikke nogen
mennesker. Musikken og vagterne, som politiet krævede, vi havde, blev ikke dækket af den indtægt,
der var. Generelt var det svært at formulere at vi havde en fest allerede før markedet, uden at vi
samtidig signalerede pladsen åben. Og vi fejlede nok helt på dette budskab!
Søndag og torsdag kostede os dermed desværre meget på overskuddet.
Bestyrelsen har haft meget travlt i året, der er gået. Stor ros til Inger, som bliver mentor for resten af
bestyrelsen og går ned i arbejdsindsats, og således overtager Villy kræmmerne og Bjarny overtager
kassererposten.
Vi har haft 216 registrerede hjælpere på markedet, hvor der er udført 7.900 timer for afvikling af
markedet over hele året. Med de fleste timer afviklet på pladsen i uge 29.
Musikprogrammet i år var godt og scenerne blev udnyttet godt. Det økonomiske udkomme fra
friluftsscenen var dog ikke tilfredsstillende. Der skal ske en ændring næste år.
Ang. PR har Tim lavet et stort arbejde. Vi har fået meget for vores penge. Vi har delt 20.000 flyers
ud i år.
Spørgsmål til beretningen
Alex spurgte, om der var planer for 2014. Morten oplyste, at der vil ske ændringer. Friluftsscenen
skal være en scene inde i et telt igen hvis den skal bestå. Det er for sårbart.
Placeringen af Ådalen og Pubben bliver ændret, således at Pubben rykker nærmere indgangen og
Ådalen længere ind på pladsen.
Cultteltet – her skal der være flere aktiviteter hvis muligt.
Der skal være flere aktiviteter, der tiltrækker børnefamilier.
Der er enighed om, at der ikke bliver et specialarrangement igen torsdag aften i 2014. Det bliver
kræmmerfestival fra fredag – søndag.
Der skal gøres noget ved vores indtægter. F.eks. bør vi sælge sodavand i glas fra 1½ l flasker. Her
kan vi tjene flere penge.
Vi er i gang med at se på musikudvalget. Vi ønsker at fastholde den samme musiklinje med pop og
folk.
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Entreen kan evt. differentieres, så det er dyrere at komme ind om aftenen, hvor der er musik.
Det skal være attraktivt at købe partoutbånd.
Bent – MIF: Ølvognen havde ikke kapacitet til at sælge al det øl, der kunne sælges. Findes der en
anden form for øludskænkning? Der kunne installeres en fast bar måske i form af et lille telt på et
stort telt. Det drejer sig om, at vi skal kunne lange øl hurtigere over disken.
Alex: Helikopteren larmede for meget og naboerne var meget utilfredse. Hvad med næste år?
Morten svar: Der var stor efterspørgsel på flyveture og vi prøver at finde alternativ landingsplads.
Vi vil tage damefrokosten op igen og holde ved pensionistfrokosten og i den forbindelse spurgte
Alex, om vi har tænkt os godt om med hensyn til fri bar ved damefrokosten. Der skal ikke kunne
hamstres. Et forslag til løsning af dette er at der kun skænkes i glas
Alex har stillet sig til rådighed for pensionistfrokosten.
Beretningen blev godkendt og taget til efterretning.
3a.

Fremlæggelse af regnskabet

Bjarny gennemgik regnskabet.
Markedsføringsbidrag dækker sponsorater. Bestyrelse skal fremover søge at få flere sponsorater.
Indtægter på pladsen stammer fra en aftale med Kims Tivoli.
Der skal bedre overblik over salg i barerne og teltene holdt op mod den leverede mængde. Der skal
arbejdes med at reducere spildet.
Kr. 94.154,25 videreføres til næste år og der udbetales ikke noget overskud til foreningerne.
Skat har oplyst at alt vedr. kræmmerne kan holdes uden for regnskabet, det er OK og på den måde
kan vi sætte noget til side. Det er væsentligt, at vi har noget at starte op med.
Morten: Selv om vi har lagt noget til side, er det vigtigt at have noget mere polster. Derfor er det
vigtigt at få fat i nogle sponsorater og sælge nogle annoncer. Vi vil søger efter en annoncesælger.
Alex fraråder, at vi går til de småhandlende, men tager fat i de store virksomheder.
Inger: Forudbetalt kræmmerleje dækker nogen betaling fra kræmmere der vil komme igen næste år.
Det er bl.a. miljøpengene.
Alle staderne blev lavet om til 4 m x 2 m og det blev modtaget meget positivt.
Malene fra Klima: Det er svært som ny forening at sluge, at vi ikke får udbetalt overskud og at skulle
betale kontingent.
I år vil vi ikke opkræve kontingentet, da vi udbetaler overskud.
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Bestyrelsen har overvejet, at foreningernes erlagte timer i 2013 bliver overført til 2014. Bestyrelsen
kan beslutte dette.
Regnskabet blev godkendt i sin helhed og taget til efterretning.
3.b

Budgettet 2014

Bjarny gennemgik budgettet.

4.

Behandling af indkomne forslag

Ingen.

5.

Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr

Bestyrelsen indstiller, at vi fortsætter kontingentet på kr. 1.000. Indmeldelse koster også kr. 1.000.
Det blev enstemmigt vedtaget.

6.

Valg af bestyrelse
a.
b.
c.
d.
e.

Valg af formand (ulige år)
Valg af kasserer (lige år)
Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer (3 i lige år og 2 i ulige år)
Valg af 2 revisorer
Valg af 1 revisorsuppleant

a. Morten blev genvalgt som formand for 2 år.
b. Bjarny valgt til kasserer for 1 år, der dækker resten af Ingers periode som kasserer.
c. Villy Bærtelsen blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.
Inger blev valgt for 1 år, der dækker resten af Bjarnys periode som bestyrelsesmedlem
?? blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. Det blev overladt til bestyrelsen at finde den
rette person til opgaven. Lene ønskede ikke genvalg.
d. Verner Egebjerg og Jan Magnussen blev genvalgt som revisorer.
e. Yvonne Blankenborg blev genvalgt som revisorsuppleant.
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7.

Eventuelt

Intet. Der blev stillet spørgsmål under vejs til de enkelte punkter.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

Dato:

Dato:

___________________________

___________________________

Morten Løgager
Formand

Peter Hesselholt
Dirigent

Bilag:

Formandens årsberetning 2012-2013
Regnskab fra 1. oktober 2012 – 30. september 2013
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