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Referat af bestyrelsesmøde i Skagen Byting 

tirsdag 27. november 2018 kl. 16.00 i foreningshuset 1. sal  

på Kappelborg 

Fraværende på mødet: Jørgen Fink Petersen 

Dagsorden: 

1. Siden sidst 

a) Orientering om- /kommentarer til møder og arrangementer 

• Møde med borgmester og kommunaldirektør. Samarbejdsaftale er 

nu aftalt – se bilag 1 

Aftalen er nu på plads og vi ser frem til samarbejdet 

• Borgmesteren har nu givet tilsagn om at holde foreningens grund-

lovstale 

Vi takker borgmesteren for tilsagnet 

 

2. Autocampere 

Orientering om status v. Richard Malmose (RM) og Chresten Sloth Christen-

sen(CSC) 

Richard orienterede om afholdt møde med udvalgsformand for Teknisk Udvalg og 

Centerchef Tommy Rise. På mødet orienterede RM og CSC om observationerne og 

erfaringer med autocampere i sommeren 2018. Udvalgsformand og centerchef med-

delte at kommunen ikke har aktuelle planer for udbygning af betjeningen af auto-

campere. RC og CSC tilbød kommunen at medvirke ved eventuel fremtidig proces 

om autocampere. 

 

3. Skolemarken 

Status og det videre forløb? 

Bente og Chresten foreslår at Bytinget indkøber fodboldmål og basket stan-

dere til opsætning på skolemarken. 

Det besluttedes at bemyndige Bente Lund og CSC til at indkøbe fodbold- og basket 

mål til opsætning på skolemarken. Der udspandt sig en drøftelse af forslag om sam-

arbejde med sommerskolen for arkitektstuderende om udarbejdelse af idékatalog for 

anvendelsen af skolemarken. Enighed om at genoptage drøftelsen på kommende 

møde. 

http://www.skagenbyting.dk/
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4. Skagen Bystrand  

Orientering om status samt drøftelse af Bytingets videre ar-

bejde med sagen 

Det besluttedes at arbejde for at Skagen Byting kommer med i kom-

munens arbejde med ny strategiplan for kommunens strande. For-

mand og sekretær drøfter med borgmesteren på kontaktmøde i ja-

nuar. 

  

5. Samarbejde med Energibyen Frederikshavn kommune v. Chresten 

Energibyen Frederikshavn Kommune planlægger en udendørs udstilling om 

energi i Skagen. Formentlig i Kappelborgs gård og efter samme princip som 

udstillingen om flygtninge. I forbindelse med udstillingsåbning og afslut-

ning vil der være små events. 

Energibyen vil gerne arbejde med Skagen Byting om udstillingen og Bytin-

get skal derfor tage stilling til samarbejdsmuligheden og drøfte forslag til 

deltagere og indhold i events. 

Behandlingen af forespørgslen blev udsat, da der ikke forelå materiale om arrange-

mentet. 

 

6. Formandens overvejelser om fremtiden i Bytinget 

Drøftelse af arbejdsfordeling og ansvarsområder. 

Bemyndigelse til Martin Knudsen, Erik Hatt og Jens Vadet Poulsen til at udarbejde 

program for borgermøde. 

 

7. Eventuelt  

 

 

 

http://www.skagenbyting.dk/

