Generalforsamling 21.marts 2017

Dagsorden punkter:
1. Valg af ordstyrer:

Poul Dyrvig blev valgt.

2. Valg af referent:

Gunnar Gregersen blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning:

Bestyrelsesmøde afholdt den 21. februar 2016.
Sidst afholdte generalforsamling var den 14. marts 2016. (evnt. kommentarer til referat)
I 2016 har hjemmesiden været i drift uden nedlukninger. Der er stadig mindre tilpasninger, som vi skal have
ordnet, ligesom vi vil have lidt mere liv på siderne.
Fejl er blevet og noteret ned og der har været en total gennemgang af programmet i årets løb.
En af de væsentlige ting der skal tages op med leverandøren er redigeringsdelen af siderne, den er meget
besværlig og tidskrævende at håndtere.
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 afregnet efter tilbud.
Vi har 30-40 besøgende/dag ifølge statistikken. Det højeste antal på en enkelt dag var den 23. juni
med 189 besøgende.
Facebook er kommet godt i gang hvilket også har givet et stort antal brugere. 8 ca. 150 til 230
brugere pr. uge
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.
53 lande har været på besøg hjemmesiden, Tyskland er topskorer i denne sammenhæng med og
Norge på 3. pladsen.
Vores mailsystem er kommet op at køre og virker meget fint, dog får vi mange mails tilsendt som går
”forkert i byen”.
Per Kjeldsen styrer vores facebook og Else Marie Nielsen har taget billeder i forbindelse med
sommerfesten og Jul i Hjerting.
Vi har leverer stadig en billeder ud af huset på forespørgsel fra diverse organisationer og magasiner.
Det har bl.a. været i forbindelse med at ”brande” Hjerting som turistområde.
Fra vores livline, annoncørerne, har vi kun fået positive tilbagemeldinger. Vi har ikke taget kontakt med
Hjerting Laks efter de er flyttet fra byen, men vi mener stadig at Laksen stadig repræsenterer Hjerting
og vil tage kontakt med firmaet ang. en ny annonce.
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. Der bliver i 2017 forsøgt at få flere til at tegne annoncer på
hjemmesiden, men det er et sejgt træk at få støtte fra de lokale virksomheder i Hjerting.
Jeg vil afslutte min beretning med at rette en stor tak til Annoncører, Foreninger,Bestyrelse, Redaktionsudv
alget og vore samarbejdspartnere for året der gik.

4. Regnskab:

Gunnar gennemgik regnskabet, som udviste
et overskud på 1.785,54 kroner for året 2016 og
en bankbeholdning på 18.142,09.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5

Der er ikke foreslået ændringer i forhold til
indtægter og udgifter i 2016.

og 6.

7. Valg til bestyrelsen:

Jørgen Rehfeldt og Per Kjeldsen blev genvalgt.
Else Marie Nielsen udtræder af bestyrelsen.
Der blev ikke foreslået eller valgt et nyt
medlem.

8. Valg af revisorer:

Niels Boysen og Jørn Grundahl blev genvalgt.

9. Valg af
revisorsuppleant:

Manfred Jensen blev valgt.

10. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

11. Eventuelt:

Per Kjeldsen vil fremover tage sig af hjemmesidens FACEBOOK afdeling, som forventes at
få større og større betydning. På facebook må
vi forsøge at finde nye/yngre medlemmer til
at føre www.hjerting.dk videre og samtidig
”sælge” nye abonnementer, så indtjening kan
øges og udbygning af sitet kan foretages.

Referent: Gunnar

