
 

 
Referat af FAGA’s generalforsamling 26. maj 2021 
 
Kl. 12.00-15.00 på Trapholt i Kolding 

 

1. Valg af dirigent 

 
Bestyrelsen pegede på Jens Kvorning fra SMVdanmark, og han blev valgt som dirigent.   
 

2. Formandens årsberetning 

 
Formand, Marianne Jensen, bød velkommen til de 15 deltagere og gik i gang med sin beretning.  
 
Medlemstal 
Pr. dags dato er der i alt 347 medlemmer, heraf har 17 meldt sig ind og 26 har meldt sig ud. På samme tid 
sidste år var der 345 medlemmer med 24 nye og 24 udmeldinger. Corona har ikke haft indflydelse på 
medlemstallet, og hvis det sker, så håber jeg, det bliver i den positive retning. Der hvor nogle ser udfordringer 
og nedlukninger, ser andre nytænkning og opstart, så jeg tror, der kommer flere medlemmer.  
 
Bonus Formland 
Den nuværende aftale gælder for Formland-messerne til og med 2026. I 2020 blev der udbetalt i alt kr. 
1.016.961 i bonus til medlemmerne. Det er lidt mindre end sidste år, hvor der blev udbetalt kr. 1.095.382 i 
bonus. 
 
Formland Autumn 2021 
Jeg glæder mig på branchens vegne over at kunne gå på messe igen, og jeg er fortrøstningsfuld omkring 
Formland, hvor MCH pr. dags dato har 340 underskrevne kontrakter og forventer 400 udstillere – det er lidt 
færre end normalt i august. Men med trendzone, café og det nye tiltag Greenhouse i samarbejde med GASA 
planteleverandører, kan vi forvente en rigtig god messe. MCH formår at skabe trendoplevelser i topklasse, 
som ikke er set på andre messer.  
 
40 års jubilæumsfest på Formland 
FAGA har 40-års jubilæum i år, og det skal fejres under Formland fredag 20. august med livemusik, 
underholdning og god mad. Til den tid har de fleste fået vaccinen, men vi kender naturligvis ikke 
restriktionerne endnu. 
 
FAGA+PEJ trendseminar 
Forårets coronanedlukning gik ud over trendseminarer, som endnu engang måtte afvikles digitalt.  
Anderledes så det ud i efteråret 2020, hvor trendseminaret blev afviklet fysisk i både Herning og København 
med knap 90 deltagere i alt. Det viser, at der stadig er et stort behov arrangementet, så det afholder vi igen 5. 
oktober i Herning og 6. oktober i København. Har man ideer til indhold på seminaret så kom endelig frem med 
dem.  
 
Fællesstande 
Pga. corona var der ingen fællesstande sidste år, men i år har Jens Kvorning fra SMVdanmark skaffet tilskud til 
fællesstande, som er annonceret i FAGA’s nyhedsmails – i den forbindelse fik Jens ordet: På Nordstil i 
Hamborg er der pt. tilmeldt 6 deltagere, og der er 14 på Maison&Objet i Paris til september samt 9 på 
Ambiente til februar 2022. Under corona sidste år introducerede Maison&Objet en velfungerende online 
platform, der fremover skal fungere som supplement til den fysiske messe. Platformen er ikke beregnet til 
direkte salg, der henvises til leverandørernes hjemmesider. Ambiente tilbød et lignende setup, men det var 
tre gange så dyrt. Der er ansøgt om tilskud til det virtuelle koncept på Maison&Objet samt til en fællesstand 
på Scoop i London, som er en blanding af mode og interiør.  
 



 
Nye samarbejdspartnere; Optimizers Nordic, Europe Post og PFS  
Vi har indgået en samarbejdsaftale med firmaet Optimizers Nordic, som tilbyder FAGA's medlemmer 10% 
rabat på det digitale salgsværktøj App4Sales, der er et digitalt alternativ til manuel ordreoptagelse. Produktet 
integreres med dit ERP-system, så du slipper for selv at indtaste pris- og varelister. Det er nemt og man sparer 
tid – jeg har selv prøvet det.  
Vores medlemmer kan sende post med firmaet Europe Post, som har specialiseret sig i kataloger, direct mails, 
breve og lignende i både Danmark og udland – og de kan tage sig af alt det praktiske med trykkeri og pakkeri.  
Vi har indgået et samarbejde med Pension for Selvstændige, hvor man gratis kan få gennemgået sine 
pensionsordninger. Vores medlemmer vil løbende blive kontaktet af Pension for Selvstændige for at aftale et 
møde, som er helt uden købetvang.  
 
Fragtaftalerne  
GLS er genforhandlet for 2 år med flatrate, som er stabil og konkurrencedygtig, og UPS-aftalen fortsætter 
uændret i år. Det er gode aftaler, og flere af de udmeldte medlemmer vender tilbage, når de finder ud af, at 
fragtpriserne stiger uden FAGA. Palleaftalen med DSV er ophørt, da færre og færre bruger den, vi har dog en 
aftale med DB Schenker som også tilbyder pallefragt i både DK og Udland.  
 
Infocenter på Formland 
Det er vigtigt at vise flaget i branchen og være synlig overfor potentielle medlemmer. Derfor har FAGA endnu 
engang et infocenter på Formland til august med samme placering ved Arrangørkontoret i Indgang Vest. To af 
vores samarbejdspartnere, TVC Advokatfirma og App4Sale, vil også være til stede i infocentret. 
 
Formanden rundede beretningen af med budskabet om, at der er plads til nye kræfter i bestyrelsen, som lige 
nu mangler en suppleant og endda har plads til én mere af slagsen. I den forbindelse opfordrede hun til at gå i 
tænkeboks omkring, hvilke personer, der kan og vil føre FAGA-familien videre – gerne en kandidat fra Food-
branchen, som er en stor sektor på Formland. 
 
Der var ingen indvendinger til formandens beretning, men fra deltagerkredsen blev der spurgt ind til et nyt 
fragttiltag med MAERSK, som SMVdanmark havde bragt på banen. Det blev forklaret, at MAERSK alligevel ikke 
kunne tage en ny kundegruppe ind og derfor trak tiltaget tilbage.  
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

 
Årsregnskabet for 2020 blev fremlagt af kasserer Christian Storm.  
 
Nettoomsætningen er i alt kr. 2.315.949, de samlede omkostninger udgør kr. 2.243.732, og med finansielle 
udgifter på kr. 20.638, ender årets resultat på kr. 92.855.  
 
Posten ’Repræsentation’ på kr. 222.948 udgør primært julekampagnen med vin til alle medlemmer.  
 
Regnskabet balancerer med kr. 4.594.860.  
 
Der var ingen kommentarer til regnskabet, som således blev godkendt.  
 

4. Godkendelse af budget 2021 samt fastsættelse af kontingent og indskud 

 
Budgettet for 2022 blev ligeledes gennemgået af kasserer Christian Storm.  
 
Der budgetteres med indtægter for i alt kr. 2.364.000, og de samlede udgifter sættes til kr. 2.220.000.  
 
Årets resultat for 2022 forventes at udgøre kr. 159.000.  
 
Generalforsamlingen godkendte budgettet for 2022 og vedtog uændret medlemskontingent (kr. 3.200) samt 
indmeldelsesgebyr (kr. 300) for 2022.  
 



 

5. Valg af bestyrelse og suppleant, følgende er på valg: 
 

a. Birger Nielsen - stiller op til genvalg 
b. Jacob Meulengracht - stiller op til genvalg 
c. Rie Bidstrup - stiller op til genvalg 
d. Kirsten Iversen (suppleant) er trådt ud af bestyrelsen  

 
Der var ingen modkandidater, så de nuværende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.  
 
Formanden gjorde opmærksom på, at bestyrelsen kan indsætte en ekstra suppleant udover den ledige post, 
så alle interesserede er velkomne til at melde sig på banen.  
 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant, følgende er på valg: 
 

a. Revisor Erik Olesen – stiller op til genvalg 
b. Jens Andersson revisorsuppleant –stiller op til genvalg 

 
Begge personer blev genvalgt.  

 

7. Indkomne forslag 

 
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.  
 

8. Eventuelt 

 
Formanden meddelte, at bestyrelsen har taget rammerne for generalforsamlingen op til overvejelse. Der er 
færre medlemmer, der deltager i generalforsamlingen, så pengene er måske bedre brugt på andre 
arrangementer. 
 
Det blev foreslået, at der fremover afholdes generalforsamling på Formland, hvor branchen (og mange af 
medlemmerne) i forvejen er samlet. Det vil samtidig medføre et nyt tidspunkt for afholdelsen, hvilket kræver 
en vedtægtsændring, som skal adviseres forud for generalforsamlingen. Bestyrelsen tager forslaget til 
efterretning.  


