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Shopping Svendborg 

Generalforsamling 

onsdag den 28. april 2021 – afholdt via Zoom 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Til stede via Zoom var: 18 medlemmer 

 

 

Shopping Svendborgs formand Martin Larsen bød velkommen til Shopping Svendborgs digitale 

generalforsamling. 

 

Punkt 1. Valg af dirigent 

 

Martin Larsen foreslog på bestyrelsens vegne Anja Mia Haas som dirigent. Der var 100 % accept, hvorefter 

Anja Haas var valgt. 

Anja Haas takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt med de i 

vedtægterne foreskrevne 14 dage for indkaldelse, idet indkaldelse var sket den 8. april, samt afholdelse 

inden udgangen af april måned. 

Konstaterede at regnskabet ikke var sendt ud med den første indkaldelse, men blev sendt efterfølgende. 

Punkt 2.  Årsberetning 

 

Martin Larsen aflagde bestyrelsens beretning (Der henvises til beretningen, der er vedhæftet som bilag). 

 

Der var ingen spørgsmål til formandens beretning, hvorefter denne blev taget til efterretning. 

 

 

Punkt 3. Regnskabsaflæggelse 
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Regnskabet var udsendt til alle medlemmer og godkendt af bestyrelsen og havde ikke afstedkommet 

yderligere spørgsmål, og var dermed godkendt 

 

 

Punkt 4.  Budget 

 

Martin Larsen fremlagde foreningens budget.  

Der er var nogle ændringer i budget fra tidligere år, idet administrationen af Svendborg Bycenter er blevet 

overtaget af Shopping Svendborg, derudover er der blevet givet et ekstraordinært tilskud fra kommunen til 

arrangementer i løbet af sommeren og julen og Shopping Svendborg er blevet bedt om at varetage 

pengene fra Kvickly i forbindelse med ”Gode naboer er guld værd”. 

Der var ikke yderligere spørgsmål til budgettet, hvorefter dette var taget til efterretning. 

 

Punkt 5.  Aktivitetsplan 2021 

 

Jacob Rask gennemgik aktivitetsplanen for 2021, der på nuværende tidspunkt tager udgangspunkt i de 

aktiviteter vi plejer at have, Open by Night og Søndagsåben, samt viser en oversigt over de store 

begivenheder i byen. Han fortæller at planen løbende vil blive opdateret så butikkerne har et indblik hvilke 

arrangementer bliver afhold og hvilke bliver flyttet. 

Open by Night d. 29. April 2021 bliver årets første og bliver finalen på uddelingen af ”Gode naboer er guld 

værd” pengene og der bliver lysinstallationer 3 forskellige steder i byen: Gerritsgade, Centrumpladsen og 

Torvet. Lysinstallationerne starter kl. 20:00 i håb om at holde lidt længere på folk. 

Gl. Torvedag er planlagt til d. 5. august 2021 og planlægningen sker i år i samarbejde med Kulinarisk Sydfyn 

som skal bruge Torvet til Kulinarisk Fødevaremarked d. 7. – 8. august 2021. 

Anja Haas fortæller at hun er i dialog med Bridgefestivalen og kan fortælle at de er i tvivl om festivalen kan 

afholdes i år grundet udfordringer med at kunne overholde COVID-19 restriktionerne. Hun fortæller at der 

vil blive taget en beslutning i løbet af næste uge. 

Jacob fortæller til slut at han havde møde med Fyn Politi i sidste uge og kan berette at de generelt er rigtig 

godt tilfredse med situationen og at der indtil videre ikke har været de store skandaler i forhold til 

overholdelse af COVID-19 restriktionerne på Fyn – der lyder en tak fra Fyn Politi. Deres fokus vil 

fremadrettet være på restaurationen og storcentrene hvor de kommer forbi til kontrol. Kunder som er 

fritaget fra at bære mundbind skal ikke have dokumentation med sig – man vælger at stole på folk, men 

butikken/restauranten skal spørge. Hvis man er i tvivl, er man velkommen til at kontakte politiet. Til sidste 

er det en opfodring fra politiet, at hvis man planlægger et arrangement, er det en god ide allerede nu at 

tage dialogen med politiet, men vente med at sende en ansøgning til situationen er lidt mere sikker. 
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Punkt 6. Fastsættelse af kontingent 2021 

 

Bestyrelsen anbefaler uændrede kontingentsatser. - Der var ingen bemærkninger, hvorefter disse var 

godkendt. 

 

Punkt 7. Valg til bestyrelse 

På valg var Eva Kristensen og Søren Friis, der var villige til genvalg. 

Der var ingen modkandidater, hvorefter begge blev genvalgt til bestyrelsen. 

Bestyrelsesmedlem Jannik Kaysen fra Intersport havde meddelt, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen. 

Martin Larsen foreslog på bestyrelsens vegne Phi Van Nguyen fra Phigo Fine Luxury. 

Der var ingen modkandidater, hvorefter han blev valgt til bestyrelsen. 

Bestyrelsen består herefter af : 

 

Martin Larsen – Radio Diablo (valgt 2020) 

Søren Friis – Kvickly City, (valgt 2021) 

Phi Van Nguyen – Phigo Fine Luxury, (valgt 2021) 

Søren Dorsøe Larsen – Mc Donalds (valgte 2020) 

Eva Kristensen  - Matas Gerritsgade (valgt 2021) 

Samt suppleant:  

Anders Jensen – Restaurant Under Uret (valgt 2021) 

 

Punkt 8. Valg af suppleanter 

På valg var Anders Jensen, der var villig til genvalg. 

Der var ingen modkandidater, hvorefter han blev genvalgt til bestyrelsen. 

 

Punkt 9. Valg af revisor 

 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte Svendborg. Der var ingen modforslag, hvorefter Deloitte var 

genvalgt. 

 

 

Punkt 10. Indkomne forslag 

 

- Der var ikke indkommet forslag 

 

Punkt 11. Eventuelt 

 

- Der var ingen kommentar til eventuelt 
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Der var derefter ikke mere til debatten og generalforsamlings dirigent Anja Haas takkede for god ro og 

orden. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 09:25. 

 

 

 

Svendborg, den 28. april 2021 

 

 

 

_________________________________ ________________________________ 

Dirigent: Eventchef Anja Haas Referent: Janni Kroischke       


