
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Skagen Byting 

tirsdag 15. januar 2019 kl. 16.00 

i foreningshuset 1. sal på Kappelborg 

 

Afbud fra: Bente Lund, Karina Gajhede og Chresten Sloth 

 

Dagsorden: 

1. Siden sidst 

a) Orientering om- /kommentarer til møder og arrangementer 

• Borgermøde om etablering af hotel- og konferencebygning ved Ro-

lighedsvej 

Kort drøftelse af mødet og de borgerreaktioner der kom frem. Vi må afvente lokalplan 

og det videre forløb. 

 

2. Præsentation af oplæg til medlemsmøde i april  

Arbejdsgruppens oplæg vedlagt som bilag 1. 

Det besluttedes at udsætte dette møde til efteråret. Enighed om at den foreslåede 

ramme for indhold og struktur er OK. 

 

3. Planlægning af årets generalforsamling 

Formanden foreslår at GF afholdes den 26. februar. 

Forslag til ordstyrer. 

Afklaring af hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg og hvorvidt de er 

villige til genvalg. 

Forslag til tema for oplæg og oplægsholder. 

Det foreslås at vi forud for generalforsamling tilsender foreningens medlem-

mer en oversigt over årets hovedpunkter i bestyrelsens arbejde.  

Vedlagt som bilag 2 

Formanden indkalder til nyt bestyrelsesmøde den 29. januar, for planlægning af ge-

neralforsamlingen. På dette møde vil vi desuden tage stilling til eventuelle redigerin-

ger af papiret ”Årets gang”, der skal udsendes sammen med indkaldelsen til general-

forsamlingen. 

http://www.skagenbyting.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmedlemmer på valg: 

Bente Lund, Karina Gajhede og Erik Hatt 

Alle er villige til genvalg 

Suppleanterne John Knudsen og Richard Malmose er ligeledes villige til genvalg. 

Der er efter bestyrelsesmødet booket lokale på Kappelborg til generalforsamling man-

dag den 25. marts kl. 19. 

 

4. Skolemarken 

Status og det videre forløb?  

På bestyrelsesmødet i november blev det besluttet at afklare hvordan og hvor-

vidt vi fortsat skal prioritere dette arbejde. 

Enighed om at vi nu er nødt til at få en politisk afklaring fra kommunen, om hvilke 

muligheder der er for at komme videre med projektet. Martin og Jens prøver at få det 

på dagsordenen til kontaktmødet med borgmesteren den 28/1. 

 

5. Eventuelt  

Kort drøftelse af udmeldingen om delvis lukning af den kommunale tandlægeordning. 

Efter mødet ser det ud til at der er fundet en mulighed fort helt- eller delvist at opret-

holde ordningen. 

 

http://www.skagenbyting.dk/

