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Referat fra stiftende generalforsamling for Partnerskab for Vestkystturisme
Tid og sted: Tirsdag den 1. september 2015 kl. 10.00-12.30 på Nørre Vostrup, Vembvej 35, 7570 Vemb

Erik Buhl, borgmester i Varde Kommune bød kort velkommen til stiftende generalforsamling for
Partnerskab for Vestkystturisme og gennemgik programmet.
1. Velkomst v/H.C. Østerby, borgmester i Holstebro Kommune
H.C. Østerby bød velkommen og fortalte om restaureringen af Nørre Vosborg i samarbejde med RealDania
og stedet nuværende brug til konferencer, fester og bryllupper. H. C. Andersen er kommet på Nørre
Vosborg og stedet benyttes i dag også til at holde kulturarrangementer. Hans Edvard Nørregård-Nielsen har
beskrevet Nørre Vosborg stedet, hvor man kan strække sit indre menneske ud i fuld størrelse. H. C. Østerby
tegnede en parallel til stiftelsen af Partnerskab for Vestkystturisme, som nu betyder at der skabes
sammenhæng på hele den jyske vestkyst.
Erik Buhl gennemgik baggrunden for arbejdet med etablering af Partnerskab for Vestkystturisme.

2. Præsentation af vision og strategi v/konstitueret formand Erik Buhl
Erik Buhl præsenterede Partnerskabets vision 2020 som er, at ”Danmarks Vestkyst er blandt Europas
førende kystferiedestinationer”.
Erik Buhl præsenterede strategiens væsentligste elementer og de strategiske målsætninger.

3. Formalia: Valg af dirigent, referent og stemmetællere v/ Erik Buhl
Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme blev valgt til dirigent
Tina Farup Christensen, konsulent i Varde Kommune blev valg til referent
Maria Aaen og Liv Malskær, konsulenter i Ringkøbing-Skjern blev valgt som stemmetællere

4. Gennemgang af vedtægter og stiftelse af Partnerskab for Vestkystturisme ved Jens Hausted
De enkelte vedtægter blev vist og behandlet en ad gangen.
§ 1 Navn og hjemsted – blev godkendt
§ 2 Stifter – blev godkendt
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§ 3 Formål – blev godkendt
§ 4. Medlemskreds stk. 1-4 – blev godkendt
§ 5 Foreningens kapital – blev godkendt
§ 6. Generalforsamlingen stk. 1-7 – blev godkendt
§ 7 Bestyrelse – blev godkendt
§ 8 Bestyrelsens opgaver og tegningsret – blev godkendt
§9 Foreningens sekretariat – blev godkendt
§10 Regnskab, anvendelse af overskud og revision – blev godkendt
§11 Vedtægtsændringer og opløsning – blev godkendt
Med godkendelse af foreningens vedtægter blev foreningen Partnerskab for Vestkystturisme formelt
stiftet.

5. Godkendelse af foreningens organisering og handlingsplan v/Lykke Høj, afdelingsleder for Partnerskab
for Vestkystturisme og Østersøpartnerskab
Lykke Høj gennemgik foreningens organisering.
Lykke Høj gennemgik handlingsplanen og tre indsatsområder:




Destinationsudvikling
Produktfornyelse samt
Synlighed og markedsføring

Samt de tre tværgående strategiske indsatser:




Viden og analyser
Finansiering
Interessevaretagelse og intern kommunikation

Der var en drøftelse i forhold til fokus på de 11 særlige feriesteder på Vestkysten og de steder med
potentiale som ligger mellem feriestederne.
Endvidere en drøftelse af hvordan partnerskabet finder midlerne til de mange projekter. Lykke Høj brugte
det nationale kompetenceudviklingsprojekt på turismeområdet som et eksempel på en national satsning,
hvor partnerskabet går ind i projektarbejdet, fordi det passer med de indsatser der indgår i partnerskabets
handlingsplan.
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Partnerskabets sekretariat noterede kommentarer og spørgsmål i forhold til handlingsplanens indhold og
udformning.
Deltagerne godkendte organiseringen
Deltagerne godkendte handlingsplanen
6. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer blandt øvrige medlemmer
Kommunernes forslag til de tre kommunale bestyrelsesmedlemmer:




Erik Buhl Borgmester i Varde Kommune er udpeget som formand (ulige år)
Iver Enevoldsen Borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune (lige år)
Mogens Gade Borgmester i Jammerbugt Kommune (lige år)

Forslaget blev godkendt

Bestyrelsesmedlemmer udpeget er Dansk Kyst- og Naturturisme:



Henrik Hörmann, Bestyrelsesformand for Dansk Kyst- og Naturturisme (lige år)
Stephanie Lose, Regionsrådsformand i Region Syddanmark (ulige år)

Kandidat til bestyrelsen fra turismeorganisationerne:


Rene Zeeberg, turistchef, Turisthus Nord – blev valgt til bestyrelsen

Kandidat til bestyrelsen fra Region Nordjylland


Jan Brusgaard, indehaver, Feriepartner Thy – blev valgt til bestyrelsen

Kandidater til bestyrelsen fra Region Midtjylland




Henning Davidsen, projektmager, Hvide Sande
Ingeborg Svennevig, museumsdirektør, Hjerl Hede – blev valgt til bestyrelsen
Michael Madsen, indehaver, Jyllands Akvariet

Kandidater til bestyrelsen fra Region Syddanmark




Iver Gram, direktør/naturvejleder, Sort Safari
Jesper Selvejer, medejer, Admiral Strand
Peter Petersen, indehaver, Hjerting Badehotel – blev valgt til bestyrelsen

7. Formandens beretning v/Erik Buhl

3

Dok.nr. 113748
Sagsnr. 13-15122
Ref. Tinc
Dato. 1/9-2015

Formanden aflagde sin beretning.
Kommentar fra Erik Sejersen, afdelingschef i Region Nordjylland - Det er selvfølgeligt vigtigt, at projekterne
i partnerskabet kommer i gang, men det er samtidig vigtigt, at projekterne tager afsæt i de strategier og
planer, der er i regionerne og kommunerne.
Beretningen blev godkendt

8. Regnskabsaflæggelse
Da foreningen netop er stiftet er der endnu ikke et regnskab.

9. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

10. Eventuelt
Ingen bemærkninger

11. Afslutning på den stiftende generalforsamling
Jens Hausted rundede mødet af

12. Medlemstegning v/ Erik Buhl
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