Invitation til stiftende generalforsamling i Partnerskab for Vestkystturisme
Den 1. september 2015 kl. 10.00-12.30, Nr. Vosborg, Vembvej 35, 7570 Vemb.
Grundet valget den 18. juni er datoen for stiftende generalforsamling i Partnerskab for Vestkystturisme
flyttet til den 1. september 2015. Vi beklager de følger, det måtte medføre, og håber at se jer alle på Nr.
Vosborg til en lidt forsinket men ikke mindre storslået generalforsamling.
Vi håber at se så mange turisterhvervsaktører, turismefremmeorganisationer og repræsentanter fra de 11
vestkystkommuner som muligt på denne dag, hvor partnerskabet efter lang tids fokuseret arbejde endelig
bliver en realitet som løftestang i dansk vestkystturisme.
Partnerskabet stiftes som en netværksbaseret forening for dem, der vil og kan. Sekretariatet drives med
økonomi fra de 11 vestkystkommuner, og projekterne finansieres af de partnere, der indgår i dem. Således
sikres alle, der er engagerede i et eller flere projekter, at der er ejerskab og opbakning blandt parterne til det
pågældende projekt. Vi ser frem til de spændende initiativer, som partnerskabet kan realisere, og som vil
bidrage til flere arbejdspladser og vækst i vestkystturismen.
I forbindelse med stiftelsen udpeges ni bestyrelsesmedlemmer: tre udvælges blandt kommunerne hvoraf én
er født formand, to udpeges af Dansk Kyst og Naturturisme og de resterende fire udvælges blandt øvrige
medlemmer – erhvervet.

Dagsordenen for den stiftende generalforsamling
Kl. 10:00

Kaffe

Kl. 10:15

Velkomst v/Erik Buhl, borgmester i Varde Kommune, og Jens Hausted, direktør for Dansk
Kyst- og Naturturisme

Kl. 10:25

Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Kl. 10:35

Gennemgang af vedtægter v/Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme

Kl. 10:50

Godkendelse af foreningens handlingsplan v/Lykke Høj, sekretariatschef

Kl. 11:00

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer blandt øvrige medlemmer

Kl. 11:15

Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

Kl. 11:25

Formandens beretning
Regnskabsaflæggelse
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt

Kl. 12:30

Let frokost

Vedlagt er det samlede skriv ”Strategi og organisering for Partnerskab for Vestkystturisme”, som indeholder
foreningens vedtægter, handlingsplan og økonomi.
Til- og frameldinger udbedes senest torsdag den 20. august til livmalskaer@rksk.dk, hvorfra I vil modtage
en elektronisk kalenderinvitation.

På vegne af Partnerskab for Vestkystturisme

