Referat af generalforsamling i Partnerskab for Vestkystturisme
Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 10.00-11.00
På Nr. Vosborg, Vembvej 35, 7570 Vemb
Dagsorden ifølge vedtægter.
1. Valg af stemmetællere
Claudia Rota Andersen og Mette Trads fra Partnerskab for Vestkystturisme blev valgt til
stemmetællere
2. Valg af dirigent
Jens Hausted fra Dansk Kyst- og Naturturisme blev valgt som dirigent
3. Formandens beretning
Formand Erik Buhl, Borgmester i Varde Kommune præsenterede årets beretning. De
overordnede linjer fra beretningen var følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

2017 har været et afgørende år for Partnerskab for Vestkystturisme og partnerskabet
begynder at finde sin rette hylde både lokalt på vestkysten og nationalt
Turismen er inde i en positiv udvikling – både i forhold til overnatninger men også
synligt ved eksempelvis 3 store og nye attraktioner der åbnede i 2017
(Vadehavscenteret, Strandingsmuseet og Tirpitz)
Bestyrelsen for Partnerskab for Vestkystturisme er fortsat styrende i at sætte en retning
og udviser stort engagement. Ligeledes er der også god dialog på tværs af borgmestrene
på hele vestkysten.
Udviklingsplanen for Danmarks Vestkyst har fyldt meget i 2017 og om lidt står vi med en
færdig plan som vi kommer til at høre meget mere om i løbet af 2018.
Også i 2017 har partnerskabet bidraget aktivt til markedsføring af Vestkysten med bl.a.
afholdelse af presseevent i Hamburg, bloggerbesøg, udsendelse af VNR og med aktiv
deltagelse i ”Elsker Danmark” kampagnen 2017.
I 2017 igangsatte man projektet omkring Vestkysten kultur- og fødevareoplevelser som
skal styrke fortællingen omkring vestkystens fødevarer, men også bidrage til mere lokalt
samarbejde på 15 udvalgte hotspots
De 3 netværk som blev opstartet i 2016 blev alle videreført i 2017. I alt er det i 2017
afholdt 8 netværksmøder i de 3 netværk omkring MTB, guidede vandre- og
naturoplevelser og surf- og boardsport
Der findes nu i alt 3 udvalgte destinationsprojekter på Vestkysten. Ringkøbing-Skjern /
Varde med udgangspunkt i Henne, Blåvand, Søndervig og Hvide Sande,
Jammerbugt/Hjørring med udgangspunkt i Blokhus og Løkken og Frederikshavn med
udgangspunkt i Skagen
De gode takter og arbejdet fortsættes i 2018.

I forlængelse af beretningen blev det pointeret, at det er vigtigt, at der fortsat bliver lagt pres på
at der nationalt afsættes bevillinger til udvikling af kyst- og naturturismen herunder også til
markedsføring, og at de afsatte midler kommer bedst mulig i spil på vestkysten.
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Derudover blev det også pointeret, at det fortsat er et vigtigt opmærksomhedspunkt, at man
husker at partnerskabet dækker en stor geografi – at der langt fra Skagen til Tønder og at man
har forskellige udfordringer på forskellige steder steder langs med kysten.
4. Regnskabsaflæggelse
De samlede basisudgifter for sekretariatet var i 2017 på 336.835,- kr.
3-4 medarbejdere er tilknyttet kontoret i Hvide Sande og er finansieret af DKNT og projekter.
Den samlede projektsum for projekter med tilknytning til Partnerskab for Vestkystturisme er
23,3 mio. kr.
5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen.
6. Godkendelse af foreningens handlingsplan
Sekretariatschefen gennemgik foreningens handlingsplan for 2018 med udgangspunkt i
følgende:
• Aktiviteter igangsat som led i vækstprogrammet 2016-18
o Markedsføring og synliggørelse
o Samarbejde omkring produktion af content
o Gennemførelse af projekt omkring Vestkystens kultur- og
fødevareoplevelser
o Videreførelse af outdoorbaserede netværk
o Bidrage til aktiviteter og koordination i vækstprojekter på Vestkysten
• Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst
o Lancering, kommunikation og forankring
o Igangsættelse af nye tiltag
Handlingsplanen blev godkendt af generalforsamlingen.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Repræsentant fra erhvervsfremme og turistvirksomhed fra Nordjylland var på valg.
Under kategorien erhvervsfremme stillede to kandidater op:
• Finn Erik Kristiansen fra ProVarde
• Anna Oosterhof fra Turismeudvikling Hjørring
Da vedtægterne ved personvalg foreskriver skriftlig afstemning, blev dette foretaget med 12
stemmeberettigede
.
Finn Erik Kristiansen blev valgt ind med 7 stemmer.
Som eneste kandidat blev Per Dam fra Fårup Sommerland valgt som repræsentant for
turistvirksomheder i Nordjylland.
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8. Eventuelt
Under eventuelt blev det pointeret, at det kunne være vigtigt også at kigge på samarbejde
udover grænsen i form af Interreg projekter, hvor der potentielt kan være midler at hente.
I direkte forlængelse af generalforsamlingen var der en præsentation og drøftelse af indholdet i
Udviklingsplanen for Danmarks Vestkyst, som forventes offentliggjort medio maj 2018.
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