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Velkommen i Otterup Handelsforening  
Ting ta'r tid og aktiviteter koster penge.  

Kun hvis handelslivet står sammen og trækker i samme retning kan et lade sig gøre 

for en by som Otterup at præsentere et aktivt handelsliv, hvor der året igennem er 

sjove, underholdende og spændende aktiviteter, som fremmer lysten til at besøge 

byen og blive i Otterup  -også når der skal handles.  

Otterup Handelsforening er det sted, hvor alle handlende i og omkring Otterup står 

sammen.  

 

Handelsforeningen er drivkraften bag det meste af byens liv, og samtidig er Otterup 

Handelsforening det forum, hvor alle mødes på tværs af brancher, interesser og 

holdninger.  

Otterup Handelsforening er det netværk, som holder handlen i Otterup sammen.  

 

Her mødes kolleger og konkurrenter med åbent sind, for målet er  

det samme for alle: Otterup skal være en aktiv handelsby.  

Køb ind hvor du bor  

og din by bliver stor!  
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Otterup Handelsforening  
et mangeårigt samarbejde  

Otterup Handelsforening blev grundlagt af en aktiv kreds af handlende i Otterup og 
omegn.  

I mange år fungerede Otterup Handelsforening sideløbende med Otterup Borger- og 
Håndværkerforening, hvis primære aktiviteter var opsætning af det store juletræ på 
Torvet + arrangementet sidste søndag før jul.  

Da Otterup Borger- og Håndværkerforening nedlagde sig selv blev 
juleudsmykningen lagt i hænderne på den nystiftede Otterup Jule- belysning.  
 
I 2011 fungerer Otterup Julebelysning som en underafdeling af Otterup 
Handelsforening.  
 
Medlemmerne kan dog forsat vælge, om de vil være medlem af den ene, den anden 
eller begge foreninger.  

Det koster kr. 2.260,- pr. 1/2-år at være medlem af Otterup Handelsforening  

Otterup Julebelysning  
Så langt tilbage som nogen kan huske, har smukke julelys skinnet over Otterup by.  
 
Nu varetages den store og dyre opgave af foreningen Otterup Julebelysning, som i 
2009 kom på ekstraarbejde, da den hidtidige tradition med guirlander over 
hovedgaderne ikke længere var tilladt.  

Nu arbejdes der fremadrettet på at få store træer langs vejen fyldt med små julelys. 
De første par træer blev tændt ved julen 2009.  

I Otterups sivegader er der desuden tusindvis af lys på alle træer i hele december 
måned. Disse monteres og afmonteres af medlemmer af Otterup Handelsforening på 
et par rigtig hyggelige dage.   
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Traditioner og nye tiltag  
Otterup Handelsforening har rigtig mange traditioner, og mange aktiviteter som 
gentages år for år.  

Den ældste aktivitet er Jul På Torvet den sidste søndag før jul. Denne aktivitet 
arvede Otterup Handelsforening, da Otterup Borger- og Håndværkerforening 
nedlagde sig selv.  
Hvor gammel traditionen er, ved ingen efterhånden.  

Der kommer dog også jævnligt nye aktiviteter til. I 2003 blev der for første gang 
afholdt Halloween i Otterup, og dette er siden gentaget hvert år med voksende 
succes.  
 
I 2009 blev fastelavnsarrangementet genoplivet, og i 2010 blev der  
før første gang arrangeret en masse omkring påske.  

Hvordan bliver alting arrangeret?  
Ideer kommer fra medlemmerne og bestyrelsen. Alle ideer samles i en idemappe, så 
ingen ideer går tabt.  

Bestyrelsen tilrettelægger og arrangerer. Det kræver ofte en del møder og et stort 
benarbejde, og det forventes, at alle andre medlemmer bakker op, når de bliver bedt 
om hjælp.  

Den nødvendige hjælp er typisk pasning af de forskellige aktiviteter som er sat op i 
forbindelse med eksempelvis By Night eller Halloween. Hver butik / medlem bliver 
typisk sat på som hjælper een time - en opgave som burde være overkommelig for 
alle.  

Kan man ikke møde på det pågældende tidspunkt, har man selv  
ansvaret for at finde en afløser.  

 

  

 

   

 

 

Evaluering af aktiviteter  
På hvert medlemsmøde evalueres de aktiviteter og arrangementer,  
som har \tæret afholdt siden sidste medlemsmøde.  

Det bliver diskuteret, om aktiviteten opfyldte sit formål, om den skal  
videreføres eller måske ikke skal gentages.  

På den måde er alle medlemmer med til at bestemme, hvad der  
skal foregå hen over åre
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Aktiviteter året rundt  
Hvad laver Otterup Handelsforening?  

 

Januar: Fælles udsalg og søndagsåbnet  
De butikker som har lyst starter udsalg samtidig.  
Fællesannoncering  
 
Februar: Fastelavn på torvet  
Alle børn inviteres til gratis tøndeslagning på Torvet med sjov udklædningskonkurrencer og 
flotte præmier.  
Fællesannoncering  
 
Juni I August: By Night  
Gaderne lukkes, butikkerne rykker udenfor og kunderne myldrer. Otterup Handelsforening 
finansierer musik og opstiller hoppeborge og andre sjove aktiviteter for børn og voksne.  
Fællesannoncering  
 
Juli: Gågader / Sommerudsalg  
Kun om lørdagene bliver Bredgade og Jernbanegade lukket som gågade, butikkerne er 
velkommen til at trække sig ud i gaderne.  
 
Veteranbiler bliver vist frem en af lørdagene dagene, og andre aktiviteter de andre lørdage.  
 
Sommer udsalg:  
De butikker, som har lyst, holder sommerudsalg i samlet flok.  
 
September: Æblefestival  
Telt sættes op på torvet, forskellige aktiviteter med æbler laves??  
 
Oktober: Halloween  
Otterup klæder sig ud, fantasifuldt, festligt - og farligt! Kunderne kårer den bedste 
udklædning/dekoration.  
 
Otterup Handelsforening byder på græskarkarvning, ansigtsmaling, kage, saftevand og 
dukketeater i et stort telt på Torvet.  
Fællesannoncering  
 
November: Juletræstænding  
Flere tusinde mennesker samles for at se det store juletræ på Torvet. Byens julebelysning 
bliver tændt den sidste fredag i november. Otterup handelsforening sørger for julemand og 
julemusik.  
Fællesannoncering.  
 
December: Jul på torvet  
Sidst søndag før juleaften byder Otterup Handelsforening på gratis gløgg og æbleskiver til 
alle i et stort telt. Hygge og handel og herlig julemusik.  
Fællesannoncering  
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Og økonomien .....  
Hvordan bruger Otterup Handelsforening pengene?  

Budgettet for Otterup Handelsforening er stort.  

Pengene bruges til: Betaling for musik, leje af hoppeborge, leje af telte, 

fællesannoncering, gevinster, strøm, gløgg, æbleskiver, græskar, pynt, løn til 

ansigtsmaler, kage og saftevand og rigtig meget andet.  

Totalprisen for et arrangement er eksempelvis:  

Fastelavn: Kr. 7.000,-  

By Night: kr. 20.000,-  
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Gavekort til Otterup Handelsforening  

Det er altid en rigtig god ide at give et gavekort - og med et gavekort til Otterup 

Handelsforening gives modtageren frit valg mellem mange spændende muligheder.  

Gavekortene sælges hos Otterup Farvehandet og kan laves på ethvert ønsket beløb.  

Alle medlemmer af Otterup Handelsforening kan modtage gavekortene, som efterfølgende 

kan indløses hos Nordfyns bank, Jernbanegade 22, Otterup.  

Forsvar og fælles front  

Udover at støtte og bakke op om den direkte handel, arbejder Otterup Handelsforening også 

for Otterups udvikling i det hele taget.  

Otterup opstod i sin tid som stationsby, og da Nordfynske Jernbane blev nedlagt i 1966 

kunne byen have mistet sin livsnerve. Men heldigvis er Otterup placeret så tæt på Fyns 

bedste badestrande, så turisterne kommer i området i tusindvis. Dette er med til,at Otterups  

detailhandel kan eksister og have det godt.  

Det er meget vigtigt for byens fortsatte eksistens og trivsel, at området forsat tiltrækker 

masser af turister - udover at gavne turistmen med mange sjove aktiviteter, arbejder Otterup  

Handelsforening også målrettet på at støtte op om byens markedsføring udenbys.  

Otterup Handelsforening tager også affære på andre fronter, som kan gavne byen, 

kontakt til kommunen, fokus på problemstillinger med videre.  

 

Samarbejde  
 

Otterup Handelsforening samarbejder med alle relevante parter.  
 
Hovedformålet er at fremme Otterups handelsliv på enhver tænkelig måde. Eksempelvis har Otterup  
 
Handelsforening en plads i bestyrelsen i Otterup markedsforening, som hver lørdag sommeren 
igennem søger for markedsstemning, liv og glade dage på torvet.  
 
Otterup Handelsforening er også med i Kartofellaug og Otterupløbet.  
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Prøve-medlemskab  
Er Otterup Handelsforening noget for dig?  

Det er dyrt at åbne en ny butik og grundlægge en ny virksomhed. Men det skal ikke 
være prisen, som afholder nye handlende og forretningsdrivende fra en plads i 
fællesskabet i Otterup Handelsforening.  

Hvis du melder dig ind, får du det første års medlemskab til en helt særlig pris på kun 
kr. 1.000 for et helt år!  

Dermed er du med til at betale for alle aktiviteter præcis som alle andre 
medlemmer.  

Og endnu vigtigere: Du er med i fællesskabet!  

Medlemsmøder  
Otterup Handelsforening afholder en række medlemsmøder hvert år. Her er det 
rigtig gode muligheder for networking, og her bliver alle hørt.  

Har du en ide? Fortæl den på medlemsmødet  

Har du kritik? Sig det på medlemsmødet  

Har du ros? Så sig det ENDELIG på medlemsmødet!  

Medlemsmøderne afholdes hos en af de lokale restauratører, og begynder altid med 
spisning. Handelsforeningen giver et glas vin, deltagerne betaler selv for maden. 

Generalforsamling  
Generalforsamlingen i Otterup Handelsforening afholdes hvert år hos en af de 
lokale restauratører, og handelsforeningen byder på mad og drikke.  

I lighed med medlemsmøder foregår generalforsamlingen i en hyggelig og rar tone, 
selvom der ofte diskuteres væsentlige ting.  

Valget til bestyrelsen er altid et af højdepunkterne. Der er sjældent kampvalg, men alle 
medlemmer ved, at også bestyrelsesarbejdet er en del af det, man er nødt til at påtage 
sig i fællesskab og på skift.  

Bestyrelsen trækker det tunge læs ved tilrettelæggelse af alle arrangementer - men 
opgaver uddelegeres, så alle medlemmer deltager i det omfang, det er muligt.  
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Håndværkere  
Handel er ikke bare butiksliv  

 
Ordet "handlende" dækker ikke kun de mennesker, som har en butik midt i Otterup.  

 
En smed, en tømrer, en bedemand, og en maskinfabrik er også handlende, selvom 
disse ikke har åbent for kunder til klokken 17.30 hver dag.  

 
For alle håndværkere og lignende virksomheder er der også mulighed for 
medlemskab af Otterup Handelsforening.     
 
Dette kaldes støttemedlemmer, og kontingentet er på kr. 1.000 om året.                  
Prisen for et medlemskab er lavere, fordi eksempelvis en tømrer måske ikke har så 
meget ud af, at der bruges 20.000 kroner på et By Night-arrangement i midtbyen.  

 

Hvad får jeg for pengene?  
 
Med et støttemedlemsskab i Otterup Handelsforening bliver du en del af netværket. Du 
bliver inviteret til medlemsmøder og vil også blive bedt om lejlighedsvis at hjælpe med 
de mange arrangementer.  
 
Gavekort til Otterup Handelsforening kan indløses i dit firma.  

 
Du lærer de mange andre medlemmer at kende og har udpræget mulighed for 
networking til gavn for alle parter.  
 
Det er aldrig skidt at kende mange mennesker, når man driver egen virksomhed!  

 

 
 

   

Støtter vi vore egne?  
 
Når Otterup Handelsforening skal have udført opgaver af forskellig karakter bliver 
disse naturligvis lagt hos foreningens egne medlemmer, i så stort omfang, som det 
er muligt.  
 
Køb ind hvor du bor og din by bliver stor - dette gælder også, når der skal 
bestilles håndværkere.  
 
Alle ved, at det gavner lokalt at handle lokalt.  
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Vil du være med?
 

Kontakt formanden eller en anden fra bestyrelsen, hvis du gerne vil være med i det 

festlige fælleskab.  

Du vil så modtage et girokort på din første betaling, og derefter er du bare med.  

Det er en rigtig god ide at møde op til diverse møder og arrangementer. Det er en sikker 

måde at lære alle de andre medlemmer at kende på.  

Sekretærerne skal bruge din e- mailadresse, for alle informationer sendes over mail til 

alle medlemmer.  

Bestyrelsen 2017  

Formand: Jens Riss , CT Elteknik , Tlf: 26108293  

Næstformand: John Andersen, Intersport, Tlf: 41668812  

Kasserer: Torben Christensen, Nybolig , Tlf: 28141634  

Sekretær: Vicky Renner, Matas, Tlf: 61694962  

Medlem: Anders Fialla, Nyt syn, Tlf: 22889802  

Medlem: Stig Tomsen, 5450-otterup.dk, Tlf: 51269254  

Medlem: Vibeke Hansen, Herrehuset, Tlf: 50502803  
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Otterup Handelsforenings medlemmer 2017
 

Aladdin Restaurant & Pizzaria 
 
Anne K  
 
Artico  
 
Askepot  
 
Blomster & Pil 
 
Bygma Otterup  
 
CT elteknik  
 
EC Cykler  
 
EDC Otterup  
 
Fotograf Maria Pries 
 
Giørtz  
 
Herrehuset  
 
Holte Vinlager Otterup 
 
Home 
 
Hos Mia  
 
Imerco  
 
Intersport  
 
Ka-Ri  
 
Karl Marius  
 
Krisma  
 
Kvickly  
 
Matas  
 

Meny Otterup  
 
MS Revision  
 
Nordfyns Bank A/S  
 
Nordfyns Dyreklinik 
 
Nordfyns Kommune 
 
Nybolig  
 
Nyt Syn  
 
Ostehuset  
 
Otterup Bageri  
 
Otterup Bowlingcenter  
 
Otterup Bøger & Papir  
 
Otterup Farvehandel  
 
Otterup Guldsmedie  
 
Otterup Hallen  
 
Otterup Hotel 
 
POP’en 
 
Salon Hairstyle  
 
Skoshoppen  
 
Ugeavisen Nordfyn  
 
5450-otterup.dk  
 
Poppen  
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Sponsormedlemmer 2017: 
 
Bentes Zoner  
 
Kappendrup Aps  
 
KSP Telte  
 
Lokal Forsikring  
 
Lunde Vognmandsforretning  
 
Otterup VVS  
 


