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Hertug Hans Festival 
Generalforsamling 21.10.2015 – i læsesalen, Bispen, referat 
11 stemmeberettigede medlemmer deltager. 

A. Valg af dirigent: Carsten Ørnsholt.  

Carsten Ørnsholt konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt i henhold til vedtægterne. 
Generalforsamlingen bakker op om et forslag fra bestyrelsen om en mindre ændring af vedtægter, 
selv om det i henhold til vedtægterne ikke står på dagsordenen ved indkaldelsen til 
generalforsamlingen.  

B. Valg af referent: Inge Rogat Møller. 

C. Valg af stemmetællere: Svend Prip og Ralf Conradsen. 

D. Formandens beretning ved Anette Prip – se vedhæftede.  

Kort resume:  
 
En orientering om Original-samarbejdet, der blev indledt omkring årsskiftet 2014/2015 og fortsætter 
i de kommende år. Der arbejdes på at indkalde til en stiftende generalforsamling og gøre Original til 
en paraply-organisation for foreninger og klubber, der arbejder med musik, mad, sport og 
kulturhistorie. 
I det kommende år fortsætter Original-samarbejdet. Arrangementet bliver dog splittet op i to – med 
en tridel del sidste weekend i maj samt i den første weekend i juni med HHF, Alt og Sport, Farmers 
Marked og Busker Festival. Der arbejdes på arrangementer, der kan binde de to events sammen. 
En væsentlig årsag for HHFs deltagelse er synergi og mulighed for at opnå stordriftsfordele – i form af 
fælles markedsføring, sponsorsøgning og samarbejde om fællesudgifter. 
 
HHF har deltaget i en lang række arrangementer for at skabe synlighed i Haderslev – julemarked 
2014 i Haderslev, Tumbe Torsdag, Lysfesten – selvfølgelig HHF – og deltaget i Luthers Hochzeit i 
Wittenberg. I det kommende år er der planlagt pandekagesalg ved julemarked i Haderslev samt 
deltagelse i flere andre arrangementer – også i Gram.  
 
Økonomi. Der er blevet søgt en del fonde, og HHF har fået en del sponsorater og legater. Uden de 
penge er der ikke mulighed for at skaffe gode aktører, og gode aktører signalerer, at HHF vil noget 
med sit marked. Medlemmerne spørges, om de har gode ideer til sponsorater mv. Ved festival 2016 
bliver der mange munde at mætte. 
Der er brug for flere frivillige til at tjene penge ved markedet – og på andre tidspunkter af året.  
Der er ligeledes brug for flere frivillige til at tage fat før, under og efter festival. 
 
Fremtid: Der skal arbejdes på at gøre HHF endnu mere renæssance-præget. Der er brug for at vise, at 
Haderslev er på forkant med den trend, der lige nu er i gang i resten af landet. 
2017 bliver en stor festival, fordi der er reformationsmarkering. Markedet afvikles i pinsen. HHF er 
blevet spurgt af kommunen om ideer og er kommet med input. 
 
Formandens beretning bliver efter mindre diskussion om frivillige og hvad der aktuelt i bestyrelsen 
gøres for at skaffe frivillge godkendt. 
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E. Revideret regnskab ved kasserer Christel Conradsen 

Se vedlagte.  
Regnskab er blevet revideret og godkendt af revisorer, der peger på, at HHF skal B-skattegodkendes i 
forhold til musikerne. Christel oplyser, at det arbejder hun på. 
Hun oplyser, at der er brugt 93.000 kroner på at afvikle HHF 2015, at der er solgt 338 flasker vin. 
Spørgsmål om økonomi blev drøftet: Bedre markedsføring  - ud på de moderne medier, frivillige, der 
bidrager på konkrete felter på bestemte tidspunkter skal der arbejdes på. 
Regnskab blev godkendt af generalforsamling. 
 

F. Orientering om næste års budget ved Inge Rogat Møller 

Se vedlagte. Opfordring: Der skal være 50 procent mere i kassebeholdningen ved 
generalforsamlingen næste år. Det kræver en ihærdig indsats af frivillige og sponsorater og legater 
ikke mindst. 
 

G. Indkomne forslag: Der er ikke kommet forslag fra medlmmer. 

Bestyrelsen ønsker dog at ændre i to paragraffer. 
Vedtægtsændring godkendt af alle. 
 
Paragraf 7, styk 1: Foreningen tegnes af bestyrelsens formand og kasserer i forening. 
Dette undlades: Bestyrelsen kan godkende, at kassereren kan råde over foreningens netbank. 
Forklaring: Det er den eneste måde, kassereren kan gå i banken på. 
Vedtægtændringen godkendt af alle. 
 
Paragraf 3, styk 2: Der afholdes generalforsamling i oktober. Der indkaldes med 30 dages varsel. 
Dette undlades: Sidst i september eller først i oktober. 
Forklaring: Regnskab afsluttes først den 30. september. 

H. Fastlæggelse af kontingent. 

Kontingent fastholdes på 100 kroner for enkeltpersoner. 
 

I. Valg af formande. Formand er ikke på valg. 

 
J. Valg af kasserer: Christel Conradsen på valg – og genopstiller. Genvalgt. 

 
K. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:  

Inge Rogat Møller på valg – og genopstiller. Genvalgt. 
Peter Vogel på valg – genopstiller ikke. Carsten Ørnsholt valgt. 
 

L. Valg af to suppleanter: 

Ditte Freiesleben og Henning Jeppesen. 
De opfordres til at deltage i bestyrelsesarbejdet. 
 

M. Valg af 1 revisor: Kerstin Pedersen og Christian Schulz. 

 
N. Valg af 1 revisorsuppleant: Svend Prip. 
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O. Eventuelt: 

 
Anette og bestyrelsen uddeler for første gang ”Den gyldne hånd” – frivilligprisen, der tildeles en 
person, der har gjort en særlig indsats under HHF for at gøre livet lettere for alle andre. Prisen 
tildeles Joakim Heramb for hans indsats med blandt andet opvask og pølsesalg. 
 
Under punktet drøftes desuden, hvordan Møllen, Forsøgsscenen og andre lokale foreninger kan 
inddrages mere samt hvordan HHF kan blive gjort til folkets fest. Det blev desuden drøftet, hvordan 
flere aktivt kan bidrage og involveres med aktiviteter.  


