
 

 

Generalforsamling – den 14. marts 2016. 

Formand Jørgen Rehfeldt bød velkommen, hvorefter vi gik over til første punkt på dagsordenen: 

 

Ad 1: Valg af dirigent: Tage Kristensen blev valgt og som det førstekonstaterede han, at 

generalforsamlingen var lovlig indkaldt i h.t. vedtægterne. 

 

Ad 2: Valg af referent og stemmetæller: Gunnar Gregersen blev valgt. 

 

Ad 3: Bestyrelsens beretning:  Jørgen Rehfeldt aflagde bestyrelsens beretning, der blev godkendt. 

 

Beretning for året 2015: 

 

Formanden Jørgen Rehfeldt redegjorde for årets forløb: 
 
Bestyrelsesmøde afholdt den 2. febuar 2015 
 

Sidst afholdte generalforsamling var den 23. marts 2015. (evnt. kommentarer til referat) 

 

I 2014 blev vores nye hjemmeside sat i drift. og har været i drift siden uden nedlukninger. Der er stadig 

mindre tilpasninger, som vi skal have ordnet, ligesom vi vil have lidt mere liv på siderne. 

Fejl og tilretninger er blev rettet af vor samarbejdspartner med det samme, vi opdagede dem.  

 

Vores tidligere aftaler med E-20 er overgået til ”detKoncept” og er nu er en del af Jysk Fynske Medier. 
 

Driftsaftalen er stadig den samme, 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.   
 

Tendensen på hjemmesiden er, at der er et stabilt besøgstal, der er ca. 1/3, der bruger ipad og 
mobilenheder til besøg på siden.  
 
78 lande har været på besøg hjemmesiden, Brazilien er igen topskorer i denne sammenhæng med og 
Tyskland på 2. pladsen. 
 
Vores mailsystem er kommet op at køre og virker meget fint, dog får vi mange mails tilsendt som går 
”forkert i byen”. 
Facebook er kommet godt i gang hvilket også har givet et stort antal brugere.  
 
Per Kjeldsen styrer vores facebook og Else Marie Nielsen har taget en masse billeder i forbindelse 
med sommerfesten og Jul i Hjerting. 



 
Vi har leveret en del 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 modtog en opsigelse fra 

Hjerting Klip og Krøl grundet Karin lukkede butikken. 

 

Vores annoncører skal have en stor tak for den støtte, de giver hjemmesiden, Vi har 21 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 2016 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,  

Redaktionsudvalget og vore samarbejdspartnere for året der gik. 

 

J. Rehfeldt, marts 2016 

 
 

Ad 4:  Fremlæggelse af regnskabet:  Regnskabet blev fremlagt af kassereren. Der var ingen bemærkninger 

hertil. 

Ad 5: Bestyrelsens forslag til takster i 2017: Der foreslås uændrede takster, hvilket blev taget til 

efterretning. 

Ad 6: Fremlæggelse af budget: Budget blev fremlagt med uændrede takster. 

Ad 7: Valg til bestyrelsen: Afgik efter tur: Poul Erik Jakobsen og Gunnar Gregersen – begge modtog genvalg 

og blev valgt. 

Ad 8: Valg af suppleanter: Der blev ikke valgt suppleanter. 

Ad 9: Valg af revisorer: Niels Boysen og Jørn Grundahl blev genvalgt. 

Ad 10: Valg af revisorsuppleanter: Der blev ikke valgt suppleanter. 

Ad 11: Eventuelt: Her blev kort drøftet mulighederne for at få tegnet yderligere annoncører, hvilket 

bestyrelsen vil tage op her i 2016. 

Referent: Gunnar Gregersen 

 

 

 

 

 

 

 


