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Odense, tirsdag d. 21.06.2022

Referat fra generalforsamling i Restauratørforeningen af 1883
Torsdag d. 09.06.2022 kl. 16.00-17.30
Afholdes hos Anarkist, Albanigade 20, 5000 0dense C

Dagsorden

1. Valgafdirigent

2. Valg af evt. stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning v/formanden

4. Fremlæggelse af revideret regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af bestyrelsessuppleanter

8. Valg af revisor

9. Fastsættelse af kontingent

10. Evt.

1. Valg af dirigent
Martin Land, Ideal, blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet jf.
vedtægterne.

2. Valg af evt, stemmetvllere
Martin Land og Tina Kongstad blev valgt til evt. stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning
Formand BjØrn Hentze afgav årets beretning:



Coronaen har i de sidste år påvirket branchen og dermed også foreningens aktivitetsniveau.
Den nuværende bestyrelse overtog i december 2020 en forening med meget få medlemmer. Vi er
nu oppe på 40 medlemmer og har en ambition om at nå 100 medlemmer ved årsskiftet. Derfor er
der for at udbrede kendskabet til foreningen, produceret mærkater til døren med foreningens logo.
Alle bedes tage et med og opsætte i døren.

Restaurationsforeningen 1883 har en fast pladsi bevillingsnævnet. BjØrn deltageri de 11 mØder der
afholdes årligt. Her er det bl.a. Iykkedes at afskaffe 'det grønne kort', således at når bevillingen
fornyes er det uden forbehold for 'det grønne kort'.

Restaurationsforeningen 1883 deltager ligeledes i Myndighedens Advisory Board, som består af
repræsenter fra lokale virksomheder og erhvervsorganisationer. Advisory Boardet skal give
forvaltningen feedback på hvordan byens virksomheder bliver mødt af forvaltningen og udviklingen
af servicekulturen i kommunen.

Restaurationsforeningen 1883 har i perioden også haft gode møder med borgmester Peter Rahbæk
Juel og rådmand Søren Windell. Vi behandler ikke som sådan enkeltstående sager i foreningen men
fokuserer på det som er fælles for alle og taler for alle. Her er det særligt udeserverings regulativet
og restaurationsplanen vi qerne vil påvirke.

Restaurationsforeningen 1883 er efter opfordring fra DRC, nu medlem af en samarbejdsgruppe
bestående af By- og Kulturforvaltningen, DRC, Horesta og Cityforeningen, hvor der særligt arbejdes
med og rbØftes tilladelser og uderegulativer mm. Jonas Båckstr6m fra bestyrelsen deltager i dette
arbejde.

Foreningen har i dette år indgået samarbejde med Fynsk Erhverv som varetager
sekretariatsfunktionen for at bestyrelsen kan koncentrere kræfterne om foreningsarbejdet.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab
Ole Schmidt, Baker Tilly og foreningens revisor, gennemgår regnskabet.
Regnskabet godkendes.

5. Indkomne forslag
Der er ikke modtaget forslag til behandling.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Den nuværende bestyrelse genopstiller og genvælges.
Bestyrelsen er:
Bjørn Hentze
Jonas Båckstr5m

Morten Hald Madsen

Asger Stuhr
Tobias Dyhr

7. Valg af bestyrelsessuppleanter



De nuværende suppleanter genopstiller og genvæiges.
Suppleanter er:
Marianne Them

Nikolaj Elbrønd

8. Valg af revisor
Revisor Ole Schmidt fra Baker Tilly genvælges.

9. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår fastholdelse af kontingent på kr. 1 .ooo.
Forslaget godkendes.

11. Evt.

Sirup v/Jesper Serup, har ikke set mails fra foreningen og så gerne at foreningen henvendte sig for
at kende til de udfordringer de enkelte har. Bestyrelsen vil meget gerne inddrage alle men har ikke
ressourcer til at henvende sig til hver enkelt. Der opfordres til at kontakte bestyrelsen på tlf. eller mail
med evt. emner og problematikker.

Det drøftes om det er en mulighed at bruge penge på at få flere medlemmer eller evt. sende stafet
rundt med brochure om foreningen. Konsulenterne fra bryggerierne kunne måske også dele dem ud
når de alligevel er rundt på besøg. Bestyrelsen har være meget forsigtige med ikke at bruge penge,
men vil drøfte forslaget.

Ungarnsk Vinstue v/Rasmus Ullehus roser bestyrelsen for arbejdet og opfordre til at der laves et par
arrangementer om året, så samarbejdet og netværket mellem restauratørerne styrkes. Samtidig
kunne man her drøfte problemer med natbevilling, myndigheder, ansatte osv. Rasmus forslår
paradigme over hele 'tilladelsesarbejdet' på foreningens webside.
Rasmus og Flemming Jensen fra Kick Off Sportsklub tilbyder at stå for første netværksmøde efter
sommerferien.

Rekom v/Kian Hansen spØrger til det tidligere Nattelivsforum som ikke eksisterer mere og om det
kunne genoplives evt. igennem Restauratørforeningen. Jonas Båckstr5m vari forummet dengang og
oplevede ikke at det gav stor værdi, men mener at noget lignende kunne være berettiget.

E33ørri takker på ve«2,rie af bestyrelsen og fremhæver igeii at man endelig skal tage kontakt i forhold
til ideer, tanker og problemstillinger.
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Martin Holm Land

Dirigent

Tina Kongstad
Referent
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