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Referat fra Skagen Bytings generalforsamling 

mandag den 25. marts 2019 

i foreningslokalet på Kappelborg. 
 

 

31 medlemmer var mødt frem. 

 

Indledningsvis bød formand Martin Knudsen velkommen og foreslog Arne Skovbo som 

dirigent, hvilket de fremmødte kvitterede for med applaus. 

Generalforsamlingen blev herefter gennemført efter vedtægternes bestemmelser herom. 

 

Formanden aflagde sin beretning (se bilag 1) og den blev modtaget med disse 

tilbagemeldinger fra forsamlingen: 

 

• Tak til bestyrelsen for godt arbejde i det forløbne år. 

• Opfordring til at søge kontakt til foreningen By & Land, for en afklaring af mulighederne for 

en samlet henvendelse til kommunen om at bevare Albertslund lampen, som byens 

gadebelysning. Her skal handles hurtigt, da udrulningen af ny gadebelysning allerede er i 

fuld gang. 

• En orientering om at ENV-fonden kunne hjælpe foreningens projekter på vej, herunder 

arbejdet med bl.a. skolemarken. Fonden uddeler hvert år 15 mio. kroner til erhvervsudvikling, 

forskning, sundhedsfremme, kultur og sport i det tidligere ENV´s forsyningsområde. 

• Bekymring for at Skagen taber ved det kommende større turistsamarbejde og at det derfor 

burde forsøges at etablere et lokalt strategisk turistsamarbejde i den gamle Skagen kommunes 

område. Et sådant initiativ haster, da den nye organisering er under forberedelse. 

• Håndteringen af sagen om støj fra restauranter og spillesteder viser, at der mangler en 

overordnet lokal besluttet strategi for, hvilken retning vi ønsker at Skagens turistpolitik skal 

udvikles efter. – Vi mangler et lokalt turistsamarbejde. 

• Forslag om at et professionelt konsulentfirma kortlægger, hvordan skagboerne ønsker at byen 

skal udvikles. 

• Stadig en del kritik af den nye affaldshåndtering. 

 

Med disse tilbagemeldinger og forslag, blev formandens beretning taget til efterretning. 

 

Herefter fremlagde næstformand Jørgen Fink Petersen regnskabet (bilag 2) der blev 

godkendt af forsamlingen. Under punktet redegjorde bestyrelsesmedlem Chresten Sloth 

Christensen for, at de bevilgede midler fra Brøndums fond sandsynligvis må tilbageføres til 

fonden, da aktiviteten de var søgt til, ikke er blevet gennemført. 

http://www.skagenbyting.dk/
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Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling på generalforsamlingen. 

 

Erik Hatt blev genvalgt til bestyrelsen og nyvalgt blev Janne Abel Nilsen og Helle 

Christensen. 

Til suppleantposterne blev Richard Malmose genvalgt og Hans Hjorth Nielsen nyvalgt. 

Der var også genvalg til foreningens to revisorer Mogens Eeg og Arne Skovbo. 

 

Under punktet ”Eventuelt” blev der opfordret til, at det fremover kommer til at fremgå af 

indkaldelsen til generalforsamlingen, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg og hvilke 

der er villige til genvalg. 

 

Dirigenten takkede for god gennemførelse af generalforsamlingen. 

 

 

Tilbagemeldinger fra de fremmødte 
Efter forsyning med kaffe tog vi, under bestyrelsesmedlem Erik Hatts ledelse, fat på 

drøftelser og tilbagemeldinger på baggrund af det udsendte materiale ”Årets gang”. 

Reaktionerne var i hovedtræk disse: 

• For at kunne få indflydelse er det indimellem både nødvendigt og vigtigt, at foreningen 

trækker synspunkterne skarpt op. 

• Flere ønskede at foreningen supplerede informationerne fra hjemmeside, Facebook og digitale 

udsendelser af referater m.m., med et Nyhedsbrev med regelmæssige udsendelser. 

• Tag et hurtigt initiativ til afklaring af, om der er mulighed for at samle kræfterne om et lokalt 

turistsamarbejde. I et sådant samarbejde må man kunne forvente at få tildelt midler fra det 

større regionale niveau, i det omfang man løfter opgaverne lokalt. Vigtigt at det forud afklares, 

hvilke mål der skal sættes for udviklingen af den lokale turisme. 

• Vi skal kræve, at kommunen sætter flere ressourcer af til opsætning og tømning af 

skraldespande i byen og i naturen, samt til strandrensning, så vi igen får den præsentable by 

vi ønsker, til glæde for os der bor her og til glæde for vores gæster. Vi må kræve at pengene 

dertil findes i de renovationsafgifter alle betaler til; ikke gennem besparelser andetsteds. 

• Længere drøftelse af hvad der kan gøres med skolemarken. Forslag om at prøve at søge midler 

hos Realdania og hos ENV-fonden. Bestyrelsesmedlem Chresten Sloth Christensen fortalte, at 

der snart vil blive sat fodbold- og basket mål op. Forslag om madpakkehus med borde og bænke. 

Det lange stakit ud mod vejen er måske for massivt og afholder mange fra at benytte marken. 

Omvendt er der også bekymring for trafikken, hvis der ikke er stakit. Flere forslog at der skal 

meget mere beplantning til, hvis det skal blive et sted man ønsker at opholde sig i. 

 

Erik Hatt takkede for de mange indspark til foreningens videre arbejde og Martin Knudsen 

afsluttede aftenen med at takke alle for fremmødet. 
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Konstituering af ny bestyrelse 

 
Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig således: 

Martin Knudsen, formand 

Erik Hatt, næstformand (og ansvarlig for medlemsregistrering) 

Jørn Fink Petersen, kasserer 

Jens Vadet Poulsen, sekretær 

Chresten Sloth Christensen, menigt medlem 

Janne Abel Nilsen, menigt medlem 

Helle Christensen, menigt medlem 

Richard Malmose, suppleant 

Hans Hjorth Nielsen, suppleant 

 

 

Næste bestyrelsesmøde er 29. april kl. 16 på Kappelborg 

 

 

 
 

 

 

 

 

Jens Vadet Poulsen 

sekretær for Skagen Byting 

26. marts 2019 

 

 


