Generalforsamling den 18. marts 2019.

Formandens beretning for året 2018:

Bestyrelsesmøde afholdt den 17. januar 2019. (Se bilag)
Sidst afholdte generalforsamling var den 26. marts 2018. (evnt. kommentarer til referat)?
I 2018 har hjemmesiden været i drift uden fejl.
Driftsaftalen med Sydvestjyske Medier er stadig den samme, som går ud på at større ændringer, der kræver
over ½ times forbrug af programmør, samt hvis det er nye tiltag, der ikke kan bruges til andre hjemmesider,
bliver dette afregnet efter tilbud.
Vi har 15-20 besøgende/dag ifølge statistikken. Det højeste antal på en enkelt dag var den 23. juni
med 336 besøgende.
Facebook har givet et stort antal brugere. 3500 brugere pr. år med stigende antal.
Tendensen på hjemmesiden er, at der er et stabilt besøgstal, der er ca. 1/3, der bruger ipad og 1/3
mobilenheder til besøg på siden, resten er pc-brugere..
42 lande har været på besøg hjemmesiden, Sydkorea er topskorer og USA på 3. pladsen.
Vores mailsystem virker meget fint, dog får vi mange mails tilsendt som går ”forkert i byen”.
Per Kjeldsen styrer vores facebook.
Vi leverer stadig billeder ud af huset på forespørgsel fra diverse organisationer og magasiner.
Fra vores livline, annoncørerne, har vi kun fået positive tilbagemeldinger. Vi har ikke taget kontakt med
nye leverandører, da vi vil afvente forløbet af 2018 for hjemmesiden levetid.
Hvad angår bestyrelsen blev den nuværende bestyrelse siddende i 2018, men alle udtræder ved
generalforsamlingen i 2019.
Vores annoncører skal have en stor tak for den støtte, de giver hjemmesiden, Vi har 20 annoncører, og dette
giver os mulighed for at køre hjemmesiden økonomisk forsvarligt, og det tillader os også på sigt, at holde
siden teknisk opdateret med nye tiltag.
Jeg vil afslutte min beretning med at rette en stor tak til Annoncører, Foreninger, Bestyrelse,
Redaktionsudvalget og vore samarbejdspartnere for året der gik.

Referat fra Generalforsamlingen 2019:

Der var kun mødt 2 deltagere ud over bestyrelsen.
Der blev ikke valgt nogen ordstyrer.
Bestyrelsens beretning (Jørgen Rehfeldt) blev taget til efterretning uden kommentarer.
Regnskabet blev gennemgået og taget til efterretning uden særlige kommentarer.
De 2 fremmødte var begge fra Hjerting Borgerforening, og de kunne meddele, at Borgerforeningen
gerne vil videreføre www.hjerting.dk, som en afdelingen under borgerforeningen, hvorfor det aftales,
at Borgerforeningen meddeler Jørgen Rehfeldt, når de er klar til at får overdraget alt materiale fra
den afgående bestyrelse.
Datoen bliver nok efter Borgerforeningen Generalforsamling (26/3 2019).
Referent
Gunnar Gregersen

