
Referat af generalforsamling i Høgild Markedsforening torsdag 31. januar 2018 

1. Valg af dirigent 

a.  Finn Jensen valgt som dirigent 

b. Finn konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og i dagsorden i henhold 

til vedtægterne. 

2. Aflæggelse af beretning 

a. Martin aflagde bestyrelsens beretning. 
Høgild Marked 2018 er vel overstået og regnskabet er på plads. Salg af stadepladser startede godt. 

Da vi kom tættere på markedet fladede det dog noget ud, og vi fik svært ved at sælge alle 

stadepladser. Vi havde derfor stadig pladser ledige, da vi nåede til at markedet skulle afholdes. 

Trods en stor indsats og mange betalinger for stadepladser var der desværre mange som blev væk, 

nok mest pga. af vejret. Dette gjorde at vores resultat på salg af stadepladser ikke blev helt som 

forventet. Vi prøvede at tilpasse pladsen så godt som muligt men vi havde desværre mange tomme 

pladser.  

I år havde vi igen hoppe og legeland. Der var ikke meget åben da regnen satte en stopper for det, da 

brug i vådt vejr ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det er dog den store risiko vi har med dette 

koncept.  

 Vejret i år var bestemt ikke hvad vi havde håbet på. Vedvarende byger over hele weekenden 

satte bestemt ikke et positivt præg på vores marked. Vi var dog forberedt på regn. Køreplader var 

lagt ud, så vi var klar til at modtage både kræmmere og publikummer. Pladerne virkerede efter 

hensigten. Regnen gjorde dog at nogle kræmmere og en stor del af vores publikummer ikke 

dukkede op. Dette gør at vores resultat heller ikke er så godt som vi kunne håbe. En stor tak skal 

lyde til service på pladsen, teltholdere og alle andre frivillige som dog gjorde det muligt at afholde 

markedet. Alles indsats gør at resultatet ikke fik så negativt et udfald som man kunne have frygtet. 

Smådyr er desværre generelt nedadgående for vores marked. Som udgangspunkt har vi ikke 

smådyr på pladsen i 2019. Hvis der findes frivillige der vil gøre en indsats for at sikre, at vi kan få 

flere dyr på pladsen og vil arbejde med at sprede budskabet, kan denne beslutning stadig laves om. 

Vi har brug for ildsjæle for at reklamere og få dette til at lykkedes. Veteranbiler var igen at opleve på 

årets marked dog i et mindre antal da regnvejr ikke er deres foretrukne. Vi ser stadig en meget 

trofast skare hvilket er godt. 

Årets banko har igen vist sig at være et godt koncept. En stor tak skal lyde til vores ihærdige 

arrangører som virkelig formår at skabe en fredag aften med gang i den. Teltet var igen fyldt med 

glade og forventningsfulde banko fans, maser af gevinster til både rækken, pladen fuld og til 

amerikansk lotteri. Omsætningen og humøret var højt.  

I de senere år har vi haft svært ved at opretholde en god lørdagsfest. Dette var der gudskelov to 

friske frivillige der mente skulle være løgn. De sørgede for at sponsorer blev fundet og en kedelig 

lørdag blev omdannet til en fest. Ja og så tog de da også lige selv barvagten. Super godt initiativ og 

arbejde. En stor tak skal lyde herfra og håber dette kan gentages i 2019 for her i Høgild elsker vi en 

god fest!    

Generelt forløb markedet 2018 rigtigt godt. Samarbejdet fungerede, teltene fungerede, service på 

pladsen var igen upåklagelig og returvarer var under kontrol. Vi skal klappe hinanden på skulderen 

for et vel overstået marked trods de mange svære odds vi nogle gange udfordres med. Markedet er 

stadig en weekend hvor vi som borgere samles, give mulighed for at diskutere nye initiativer og være 

sammen om et fælles mål. ”Sammenhold gør stærkt” har længe været vores motto, og det må man 

bestemt sige det stadigt er. 

Det er vigtigt at alle som vil give en hånd med før, under og efter markedet melder sig. Der er rigelig 

plads til nye ansigter og hænder.  

Vi vil i markedsforeningen gerne sige tak for markedet 2018 og glæder os til at se jer alle igen i 2019 

til vores 30. marked.   

 Formand Høgild Markedsforening 

Martin Sønderup Olesen 

Beretningen som blev godkendt af en enig generalforsamling. 

  



3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab 

a. Regnskab for 2018, herunder uddeling af årets overskud 

b. Hanne gennemgik regnskab for 2018, herunder redegørelse for efterangivelse af moms. 

Der er ikke uddelt overskud i 2018, da regnskabet udviser et negativt resultat.  

Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen. 

4. Godkendelse og beslutning om overskuddets anvendelse, samt fremlæggelse af budget for det 

kommende år. Budget og regnskab skal godkendes af generalforsamlingen. 

a. Budget for 2019 

i. Vi holder den gode stil med godt humør, godt vejr. Håber at vi fortsat kan 

trække gæster til pladser, og holder omsætningen i teltene. 

b. Uddeling af årets overskud: 

i. Forretningsudvalget har indstillet til bestyrelsen, at der ikke sker uddeling af 

årets overskud i år på grund af negativt resultat. Det foreslås, at det indstilles til 

generalforsamling.  

Budget 2019 og indstilling om ingen uddeling af årets overskud 2018 er godkendt af 

generalforsamlingen 

5. Behandling af indkomne forslag og markedets fremtid 

a. Der er ikke indkommet forslag 

b. Vi køre vores 30. marked i 2019. Vi håber det bliver godt. 

c. Hvad er det vi gerne vil, og hvad gør vi for at det bliver bedre. Vi arbejder i 2019 med to 

parallelle grupper. En gruppe der kører det gamle marked i 2019 bestående af 

kræmmerudvalget og den eksisterende administrative gruppe og tovholdere. Der 

ønskes en anden gruppe der tænker fornyelse til 2020 og fremadrettet. Til denne 

gruppe søges der en ny tovholdere og alle andre der har lyst til at arbejde med nye 

koncepter og initiativer fremadrettet. Det nuværende kræmmerudvalg trækker sig, 

men vil i overdragelsesperioden kunne bidrage med viden, materialer og bistå i mindre 

eller specifikt aftalte arbejdsområder, også i fremtiden. Markedet har næste møde 14. 

marts så hvis nogen har gode ideer eller kan bidrage med andet, hører bestyrelsen 

gerne fra jer. 

6. Valg til bestyrelsen og bilagskontrollanter iflg. Vedtægterne 

a. Valg af et medlem til bestyrelsen for 2 år – Per Rasmussen er genvalgt  

b. Der skal vælges en suppleant for 1 år – Finn Jensen valgt 

c. Det skal vælges en bilagskontrollant for 2 år – Peter Mølgaard – genvalgt  

d. Der skal vælges suppleant til bilagskontrollant for 1 år – Ritta Jensen genvalgt 

e. Herefter se Bestyrelsen således ud: 

i. Fra kræmmerudvalget, Martin Olesen og Hanne Mølgaard 

ii. Fra Høgild Borger- og Idrætsforening: Norman Jensen 

iii. Fra Høgild Beboerhus: Steen Pedersen og Carsten Hedegaard 

iv. Valgt på generalforsamlingen: Per Rasmussen og Thomas Helth 

f. Bilagskontrollanter: Torben Kvist og Peter Mølgaard 

7. Eventuelt 

a. Dette års marked i uge 36 den 6.-7.-8. september 2019 

Tak for god ro orden.  

Referent Hanne Mølgaard Hedevang 


