Formandsberetning, 25. marts 2019
Denne generalforsamling er den 6. i foreningens historie, så vi er stadig en ny forening.
Vi er nu 184 medlemmer og tallet er fortsat stigende, det er meget glædeligt og et udtryk for at der
er interesse for sagen, for Skagens ve og vel.
I bestyrelsen er der mange ting at tage sig af, og vi har en del udfordringer med at være på
omgangshøjde med alt det vi har gang i og holder øje med.
Vi har afholdt to arrangementer siden sidste generalforsamling.
Dels vores efterhånden traditionelle grundlovsmøde, som vi laver i samarbejde med Kulturhus
Kapelborg, det vil vi også gøre i år.
Og vores medlems arrangement som plejer at være et virksomhedsbesøg, denne gang blev det lidt
mere kulturelt, idet vi var på besøg på Skagen Odde Naturcenter. Her bød ejeren Hans Nielsen os
indenfor og gav introduktion til stedet samt bød os på kaffe.
Vi fik også et oplæg ved lokalhistorikeren Hans Nielsen om, Skagen, en by forandring.
Det var en god og vellykket dag
Guldmajssøens aktive folk fik i år en velfortjent donation på 127.000. kr. fra friluftsrådet. Med det
tilskud kunne de komme i mål med deres madpakkehus, og det står derude og ser meget flot ud,
stort tillykke med det.
Men de hviler ikke på laurbærerne. Næste opgave de har gang i, er etablering af en toiletbygning,
også det håber vi lykkes for dem.
Hen over året har vi kunnet læse fine artikler i Skagen Onsdag, om Skagens arkitektur og historie.
De gode folk der har skrevet, er Hans Nielsen, Chresten Slot, Poul Bernth og Flemming Stig, dem
ønsker vi tillykke med det fine resultat.
Skagen er en del af Frederikshavn kommune, det er der mange meninger om, men det er sådan
det er.
Det er meget afgørende for Bytingets arbejde, at vi har et godt samarbejde med kommunen.
Vi har siden sommerferien arbejdet på at få faste aftaler med borgmester og kommunaldirektør, og
det er glædeligt vi har kunnet blive enige om kvartalsvise kontaktmøder, for gensidig orientering,
om emner der berører Skagen.
Vi kan naturligvis ikke være enig om alle ting, men vi kan have en god dialog, og måske være
heldig at påvirke tingene.
Året bød også på beslutning om 3. havneudvidelse, og Bytinget har været involveret i en tilknyttet
arbejdsgruppe, sammen med Havnedirektøren, Havfiskeklubben, Turisthus Nord og Skagen
Uddannelsescenter.

Gruppen har arbejdet med at få indarbejdet tre lystfiskerplatforme på havnemolen.
Arbejdsgruppen har et rigtig godt og positivt forløb, i øjeblikket er gruppen i gang med at finde
midler til byggeriet, det ser indtil videre også godt ud, vi håber at projektet lykkedes.
Skolemarken, her har vi til gengæld ikke haft det store gennembrud, Bytinget arbejder sammen
med, Skagen Levende Byrum, Rotary og Skagen Festival, men det har endnu ikke resulteret i
noget konkret.
Et emne der har optaget rigtig mange, er musikstøj fra restauranter og spillesteder.
Kommunen havde stillet i udsigt, at Skagboerne ville blive indkaldt til et åbent borgermøde, men
det endte i en digital høring, om hvordan sommeren var forløbet.
I medierne har vi kunnet læse at der var tvivl om, hvor mange der havde givet udtryk for hvad.
Men Plan og Miljø Udvalget valgte at følge kommunaldirektørens indstilling om at videreføre den
nuværende praksis, og det endda med at udvalget besluttede sig for at udvide mulighederne for
ubegrænset musik i det fri.
Sagen endte på byrådsmødet den 27. februar, hvor det blev besluttet at aflyse udvidelsen af
dispensationerne og i stedet fastholde reglerne, som de var i 2018.
I Bytinget håber vi på en løsning, der stiller de berørte parter tilfredse, og vi ser et behov for en
proces, hvor vi får en åben og seriøs dialog om hvilken vej Skagen skal vælge for udviklingen i
turismen generelt.
Ved et borgermøde i december blev vi orienteret om Fjord Lines projekt for hotelbyggeri ved
Rolighedsvej.
På mødet var beboerne i området meget imod projektet, som de synes var for voldsomt, og de var
meget bekymret for den megen trafik ind i området, som byggeriet ville medføre.
På trods af modstand har Plan og Miljøudvalget valgt at følge kommunaldirektørens indstilling om at
planlægningen af projektet fortsættes.
Flere medlemmer har henvendt sig fordi de ikke har været særlig begejstret for at forsyningen
udskifter den nuværende gadebelysning med Albertslundlampen, med en anden type lamper med
meget kold og skarpt LED lys.
Vi har derfor været i dialog med forsyningen om sagen og fundet frem til at, Albertslundlampen
kan opdateres til LED lys og at det kan fås med et varmere lys.
Vi har ikke hørt hvad der er besluttet for gadebelysningen fremover.
Kasernegrunden ligger stadig som en skamplet på byen.
Borgmesteren mener at en afklaring er på vej, da kommunen nu igen er i dialog med ejeren
Frederikshavn kommune har fået firmaet COWI til at udarbejde en analyse af detailhandelen i
kommunen.

Her kan man læse flere gode ting hvad angår Skagen, som for eksempel, at det er vores by der har
størst vækst i detailhandlen.
Rapporten giver også anbefalinger, blandt andet råder de kommunen til, ikke at udlægge flere
større arealer uden for centrum til butikker, for at undgå at ødelægge det fine forretningsmiljø vi har
i byen.
Det var nogle af de emner vi har beskæftiget os med siden sidste generalforsamling.
Jeg håber, at vi efter generalforsamlingen får en god dialog om, hvad i mener om tingene, og hvad
i synes Bytinget skal prioritere fremover.
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