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Generalforsamling forløb roligt og efter valget sad vi med en ”ny” bestyrelse der alle er erhvervsaktive. Vi 

fandt hurtigt ud af at vi måtte alliere os med Tom, Ole og Arne. 

 

Tom ville fortsætte det utrolig vigtige arbejde med hele tiden at påvirke, vores politikere til at HUSKE 

erhvervslivet, - vores medlemmer. Det er et kæmpe arbejde og rigtig mange møder, der skal gåes til og 

arbejdes med. Hele tiden har vi modsatte forslag i forhold til vores butikker. 

 

Arne ville fortsætte med at lave den daglige bogføring og netbank, året ud ( og indtil ny bank 2016, er 

overdraget ). 

 

Ole F: ville gerne tage et år mere med Juleoptoget 2015. Hans og Rene, skulle står på sidelinjen, og læres 

op. Et kæmpe arbejde der kræver meget tid og mange mail. 

 

Vi står historisk foran, den største forandring på Amagerbrogade og alle sidegaderne, der nogensinde har 

været gennemført. Vejen skal i nogle år være byggeplads og alle omkring dette bord, ved at det kommer til 

at kræve alle resourcer, og nye tiltag, for at fastholde vores kunder. Konkurrencen med nettet, centre og 

fødevarer butikker, der holder døgnåbent oveni, er samtidig en stor opgave. 

 

Vi fik lavet en folder i sammen arbejde med Amagerbladet, og delt ud til alle butikker på og ved 

Amagerbrogade. Den skulle give flere nye medlemmer, da der gennem en årrække har været faldende 

medlemstal. Vi inddelte foreningen i 7 områder, udnævnte en Sherif for hver område fra bestyrelsen, den 

tættere dialog butikkerne imellem, gav pote i 9 nye medlemmer. 

Vi lagde bolden op til at lave Markedsdag første weekend i september 2015, vi kan se flere og flere laver 

event og sjov i gaden, men det tager langt tid at få alle med. Vi valgte at dele brevet ud omkring markedsdag 

til alle ca. 400 butikker, uanset om de var medlem eller ej. Dette gav 2 nye medlemmer. Alt i alt en OK dag, 

hvor de butikker der lavede noget ekstra også meldte tilbage med øget omsætning. F. eks - Eriks Bageri 

solgte over ca. 400 berliner uden foran butikken.. 

 

På August måneds møde stod agendaen, så på Julebelysning over Amagerbrogade + Holmbladsgade. Vi 

havde fået et tilbud fra Jens C., som gennem de sidste mange år har stået for den festlige Julestemning i 

December på Amager. Pengene i foreningen og tilbuddet hang ikke sammen, vi manglede mange penge. Vi 

undersøgte så markedet og ingen andre på Amager ville påtage sig opgaven. Vi fandt ud af at der var nogle 

der havde specialiseret sig i at pynte gader og stræder i december, Juleministeriet. Efter tilbud fra dem, 

sammenlignet med tilbud fra Jens C. var der ingen tvivl om, at skulle vi gøre noget overhovedet, kunne 

vores penge kun række til den nye leverandør. Vi havde mange samtaler, mail med Jens C. til sidst havde vi 

et møde med Jens C. og hvor nye, som gamle medlemmer af foreningen var ude hos Jens C. Planen var at 

lave en aftale for 2015 og så i første kvartal at sætte sig ned sammen og finde evt. sponsorer og nye 

løsninger, så økonomien kunne hænge sammen. Dagen efter fik vi et tilbud, lydende på en 5 årig kontrakt. 

Det havde vi i bestyrelsen ikke aftalt, så nyt møde nye samtaler, nye mail, nye opringninger ect.. 

Summa sumarum, Jens c. ville ikke lave en kontrakt på mindre end 5 år. Juleministeriet var villige til at lave 

en 1 årig kontrakt, og derefter lave en ny langvarig kontrakt. 

Vi valgte den nye leverandør og efter lidt tovtrækning frem og tilbage fik vi udleveret vores Julebelysning 

 



11 dage før dagen, hvor vores Juleoptog og Julebelysningen skulle tænde. 

Vi fik ikke de tegninger og nøgler, over el tilslutningen, udleveret og på denne baggrund, havde den nye 

leverandør ingen chance for at lave julebelysningen, som den havde set ud de sidste mange år. Gode råd var 

dyrere, og vi fik lavet 25 kæder der kunne fordeles langs gaden + 2 stk Rope Lights ( Jul på Amager ), d 6-7 

December var der lys i Guirlanderne og resten af måneden. 

Alt i alt fint arbejde i forhold til vilkår, men absolut ikke som det “plejer”.  

Alt dette postyr gav jo genlyd og Rigtig mange skrev i bladene og i diverse sociale medier, deres mening om 

tingens tilstand. Vi valgte at svare pænt og uden “mudderkast”, på alle direkte henvendelser. 

Simon spies legendariske “ alt reklame er god reklame “, gav sig udslag i en meget stor interesse for 

julebelysningen og 22 butikker mere end året før valgte at støtte julebelysningen år 2015, og der er kommet 

8 nye medlemmer, hen over Jul/Nytår. 

 

Da vi samlede trådene i starten af året, havde vi brugt væsentligt mindre af medlemmernes kontingent til 

denne ene event, end de foregående år. 

Dette års første kvartal er startet op med, at vi sammen med vores nye kvartermanager, har sat 3 event mere 

op på og omkring Amagerbrogade. Vi har valgt at sætte ca. 60.000,- kr. til side til event/opmærksomhed 

under ombygningen af Amagerbrogade, til glæde for de butikker der ligger i byggerod. 

Vi har for 14 dage siden kunne færdigøre en 5 årig kontrakt med Juleministeriet, der i store træk gør de 

årlige omkostninger ca. 120.000,- billigere og samtidig gør en udskiftning af alle kæder mulig inden for en 

5-7 årig periode uden meromkostninger. 

 

Vores web side er nu blevet opdateret og den nye kalender funktion, er ved at være færdig. Her kan 

medlemmer og foreninger på Amager skrive ind hvor og hvornår der foregår noget. 

Vores bogholderi er blevet “elektronisk” og udsendes via mail, vores nye revisor har kontor på 

Amagerbrogade og er selv en del af øen. 

 

Jeg vil gerne på mine og bestyrelsens vegne, overrække 2 stk nye æresmedlems beviser. 

Den første går til Ole Foldberg, for et fantastisk stort stykke arbejde gennem rigtig mange år, med mange år 

som Næstformand og senest Formand, men vigtigst af alt, hans mange år som anfører for Juleoptoget. Et 

arbejde der ingen lige har. 

Dernæst til Arne Carlsen, som gennem lige så mange år har styret hele foreningen og Fonden i hård hånd, og 

“råbt” vagt i gevær, hvis tingene løb løbsk. En lige så vigtig post, der kræver sine kampe både udadtil og 

indadtil. 

Til sidst vil jeg gerne takke hele bestyrelsen for deres store indsats i året der gik og glæder mig til vi kan 

fortsætte den vækst vi har sat igang. 

 

Rene Steinvig 
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