
Bestyrelsesmøde i Samsø Erhvervsforum mandag d. 10. august 2015 kl. 19.30 hos rumogrooms 

Til stede var: Hans Chr. Hesseldal, Brian Kjær, Søren Bertel Jensen, Ann Chanett Glundal, Jens Chr. Larsen, 

Frank Kristensen og Lone Kragh. 

Fraværende med afbud: Marcel Meijer, Arne Bager, Styrbjørn Pedersen og Knud Møller Jensen. 

Jens Larsen indledte mødet. Jens Larsen forlader Samsø og forlader samtidig Samsø Erhvervsforum. Der er 

2 suppleanter, og førstesuppleanten, Bo Bakkær Sørensen indtræder i bestyrelsen i stedet for Jens Larsen. 

Dagsorden: 

1. Konstituering 

2. Eventuelt 

Ad. 1: 

Formand: Hans Chr. Hesseldal havde forud for mødet accepteret at stille op som formand på ny, hvilket 

han bekræftede på mødet. Da der ikke var andre forslag blev HC valgt som ny formand. 

Næstformand: Hans Chr. Hesseldal har været næstformand, hvorfor der også skulle vælges ny 

næstformand. Frank Kristensen blev valgt som ny næstformand. 

Kasserer: Peter Lund fortsætter som kasserer. 

Poster/udvalg hvor Erhvervsforum er repræsenteret: 

Samsø Havvind A/S: Møllerne er til salg og det blev besluttet at Jens Larsen bliver siddende, men afløses af 

Hans Chr. Hesseldal senere. Jens Larsen tager kontakt til Erik Grenaa herom. 

Det Udvidede Trafikudvalg: Frank Kristensen blev udpeget som nyt medlem. 

Innovationsrådet: Hans Chr. Hesseldal fortsætter. 

Samsø Energihotel ApS: Hans Chr. Hesseldal fortsætter. 

Samsø Energiakademi: Brian Kjær fortsætter. 

Kontaktperson til Iværksætternetværket: Brian Kjær fortsætter. 

Det lokale beskæftigelsesråd:  Knud Møller Jensen fortsætter. 

Iværksætterfonden: Søren Bertel Jensen og Carsten Nielsen fortsætter med h.h.v. Peter Lund og Arne 

Bager som suppleanter. 

Ad. 2: 

Bordet rundt 

Peter Lund: Det er kommet mere gang i ejendomsmarkedet. Godt år til nu med mange fremvisninger og 

også en del salg.  



Frank Kristensen: Permelille kører på vanlig vis. Butikken i Tranebjerg er ny og det bliver spændende at se 

hvordan det  går  - også til vinter. 

Jens Larsen: Flytter jo nu, men beholder huset. Der er ansat en ny leder i banken der kommer fra Silkeborg. 

Ann Chanett Glundal: Turridning har været en stor succes i år, hvilket også gælder for hendes kollega i 

Nørreskifte. Mange nordmænd og p.t. mange tyske kunder. 

Søren Bertel: Kartoffelsæsonen har været god. Priserne p.t. er dobbelt så høje som sidste år på samme 

tidspunkt. Korn og raps høsten ser nogenlunde ud. Der lukker nogle svinebesætninger og en kvægejendom 

er under afvikling. 

Brian Kjær: Har haft meget travlt på grund af færgen men også grundet byggeri af helårs- og fritidshuse. 

Salg af hårde hvidevarer er  overgået til Bissø , medens serviceringen stadig er i firmaet. En mand mere 

ansat i år end sidste år. 

Hans Chr. Hesseldal: rumogrooms har haft en forrygende sæson. Sidste år var godt, men i år bliver endnu 

bedre. 

Det blev drøftet at gøre noget mere for iværksættere. Hans Chr. Hesseldal har en forbindelse til en 

konsulent fra Aarhus som kunne være interessant at få til et møde, eventuelt sammen med en konsulent 

fra Væksthuset. 

Kassereren takkede herefter Jens Larsen for hans indsats i Samsø Erhvervsforum og overrakte en lille gave 

fra foreningen. 

Næste møde bliver den 28. september. Input til dagsordenen modtages gerne. 

Referent: Peter Lund 

 


