Referat af ordinær generalforsamling
Hundested Erhverv 24/11-2015
Formand Mette Bentzen bød alle velkommen i Færgeterminalen.
1. Valg af dirigent
Lone Munk Jensen blev valgt til dirigent og fastslog, at generalforsamlingen var rettidigt
indkaldt.
2. Formandens beretning
I sin beretning konstaterede Mette Bentzen, at vi befinder os på et meget spændende tidspunkt i
foreningens historie:
De tre krydstogtskibe, der anløber havnen i hhv. foråret og sensommeren får stor betydning for
hele området. Ikke så meget på grund af de sejlende gæster i sig selv, men fordi der forventes
at komme mange hertil over land for at se skibene.
Bestyrelsen har planlagt et såkaldt regnvejrsvenligt program med flere guidede ture, shuttlebus
rundt i området og et kvalitets-madmarked. I forbindelse med krydstogtskibene har foreningen
indledt et samarbejde med Hundested Skole, fordi børnenes fortællinger om Hundested og
området vil give gæsterne en helt unik oplevelse, som de ikke møder på andre destinationer.
En ny Hundested-brochure er i støbeskeen. Den skal bruges i forbindelse med alle store
begivenheder som fx Hundested By Night, Beddingen og Watermusic, så dagens program bliver
lagt ind i brochuren. Hovedformålet er naturligvis at markedsføre destinationen Hundested så
vidt og bredt som muligt, og i den forbindelse har Hundested Erhverv et solidt samarbejde med
både VisitNordsjælland og Halsnæs Kommune.
Som noget nyt har foreningen i år – med succes - gjort en indsats for at tiltrække busture.
Bestyrelsen har igen i 2015 brugt meget tid på puljeansøgninger. Blandt andet har vi sammen
med Hundested Havn fået anlagt en ny trappeplatform yderst på Ndr. Beddingsvej. Den gamle
betonsliske mellem Egeværk og Glassmedjen nu er væk, og området kan bruges på helt nye
måder. Ansøgninger og projektbeskrivelser tager tid, men de betyder også flere penge i
foreningens kasse og dermed mulighed for at føre flere af vores visioner ud i livet.
Halsnæs Kommune havde oprindeligt bevilget 4,5 mio. kr. fordelt over de næste tre år til
forskønnelse af Nørregade. Det beløb er nu skrumpet ind til i alt 3 mio. kr. over de næste tre år,
og bestyrelsen arbejder bl.a. med en plan om at opføre i første omgang 10 enkle skulpturer med
maritimt udtryk, der om vinteren kan sættes lys i, og som i sommerhalvåret kan beplantes. I
stedet for kun at tænke i traditionel julebelysning ønsker bestyrelsen en tilbagevendende
lysfestival henover de mørke vintermåneder. Et håb er også, at der måske kan blive råd til at
opføre en vandskulptur i havnebassinet, der også kan være oplyst. Det overordnede formål er at
gøre Nørregade mere hyggelig á la sivegaden, og at skulpturerne fortæller byens historie, for det
usædvanlige og det historiefortællende er noget af det, der tiltrækker nye gæster.
De første lysstandere er netop nu på vej fra Sølagers værksteder, og de bliver opsat i december
og januar.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab
Kasserer Charlotte Duus Hildebrandt fremlagde det reviderede regnskab, hvori det bl.a. fremgår,
at både Watermusic og Sildens Dag har kostet foreningen mere end tidligere.
Især ved Sildens Dag men også ved flere Watermusic-koncerter var vejrguderne absolut ikke med
os, og det satte sit tydelige præg på antallet af gæster. For Watermusics vedkommende er det
også sådan, at arrangementerne ikke længere kan siges at være i opstartsfasen, og derfor er der
ikke længere samme mulighed for at få økonomiske tilskud.
For Sildens Dag stod vi i år i en situation, hvor ingen restauranter med undtagelse af Halsnæs
Bryghus var klar til at spytte i kassen, selvom netop spisestederne dén dag har udsigt til noget
nær årets største omsætning. Konsekvensen er, at bestyrelsen overvejer, om der i 2016
overhovedet skal arrangeres Sildens Dag og i givet fald hvordan.
I 2016 opererer Watermusic-gruppen med en plan B, så man akut kan rykke indendørs, hvis
himmel og hav står i ét.
I 2015 tog vi for første gang entré på Beddingen, og det affødte nogle sure bemærkninger især
på de sociale medier, men det viste sig at være en god idé, og at kommercialisere begivenheder
ved at opkræve entré kan være vejen frem for at sikre, at økonomien hænger sammen.
4. Budget for 2015-16:
Bestyrelsen forventer nogenlunde samme antal events i det kommende år. Både Beddingen og
Watermusic er efterhånden så etablerede, at der ikke forventes nye udgifter til de
begivenheder.
Vi er i øjeblikket 76 medlemmer, og budgettet er lavet på baggrund af en forsigtig optimisme
om, at nogle flere vælger at melde sig ind. De senest tilkomne repræsenterer virksomheder
både i Nørregade og på havnen. Generalforsamlingen besluttede at fastholde
kontingentsatserne:
Industri og Banker kr. 5.000,Detail og havnebutikker kr. 3.000,Håndværkere og liberalt erhverv kr. 2.000,Foreninger kr. 1.200,Privatmedlem kr. 300,Sådan noget som Beddingen koster os 230.000 at afvikle, så det er godt med penge i kassen, så
vi kan lave events.
5. Indkomne forslag
Ingen forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg: Christian Warrer, Charlotte Duus Hildebrand, Anne Stausgaard og Mette Bentzen. Alle
fire blev genvalgt for to år.
7. Valg af 2 suppleanter
På valg: Frederikke Nymark og Dorte Andersen, og begge blev genvalgt for 1 år.
8. Valg af revisor
Genvalg af Nærrevision

9. Valg af revisorsuppleant
Genvalg af Nærrevision
10. Eventuelt
Annette Liisberg udtrykte et ønske om et opfølgende Facebook-kursus efter sidste vinters kursus.
Mette Bentzen mente godt, at det kunne lade sig gøre, og bestyrelsen vender tilbage.
På vegne af Hundested Havn takkede havnefoged Søren Brink Hundested Erhvervs formand Mette
Bentzen for hendes store indsats. ”Mette er på kort tid blevet én, der lyttes til, og som
markedsfører os alle sammen.”

Hundested, den 11. december 2015

Mette Bentzen, formand

Lone Munk Jensen, dirigent

