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Referat af bestyrelsesmøde i Skagen Byting 

mandag 29. april 2019 kl. 16.00  

i foreningshuset 1. sal på Kappelborg 
 

 

Dagsorden: 

1. Velkommen til nye medlemmer og nyt arbejdsår 

Vi bød velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Janne Abel Nilsen og Helle Christensen, og 

suppleant Hans Hjorth Nielsen 

 

2. Drøftelse af hvordan vi fordeler opgaverne mellem os 

Enighed om at vi afklarer opgavefordelingen på et kommende møde, når alle har haft lejlighed til 

at få overblik over arbejdet i bestyrelsen. 

 

3. Siden sidst 

Opsamling fra Generalforsamlingen – referat vedlagt som bilag 1 

Hvilke initiativer skal igangsættes på baggrund heraf? 

 

Martin og Jens vil på kontaktmødet med borgmesteren og kommunaldirektøren den 8. maj, bl.a. 

drøfte: 

• Status for den kommende organisering af turistsamarbejdet. 

• Manglen på skraldespande og strandrensning. 

• Hvordan kommunen vil gribe evalueringen af støj fra spillesteder og restauranter an. 

Efter mødet med borgmesteren vil vi tage stilling til, hvordan Bytinget skal arbejde videre 

med sagen. 

• Om kommunen vil være villig til at gennemføre en åben dialog med borgerne om 

prioriteringer og mål for udviklingen af turismen i Skagen. 

 

Beslutning om at alle bestyrelsesmedlemmer søger at holde sig orienteret om udviklingen i 

turistsamarbejdet. 

 

Af praktiske og ressourcemæssige årsager kan Bytinget ikke efterkomme ønsket om at supplere 

informationen med et Nyhedsbrev. Vi henviser til foreningens hjemmeside www.byting.dk og 

http://www.byting.dk/
http://www.skagenbyting.dk/
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Facebooksiden https://www.facebook.com/skagenbyting/?ref=bookmarks, hvor vi begge steder 

bestræber os på at holde informationerne opdaterede. 

 

Det ser for øjeblikket ud til at der, med kommunens mellemkomst, endelig kommer gang i 

planerne for Skolemarken. Kommunen vil i sensommeren indkalde til borgermøde om 

Skolemarken. 

 

Forsyningen har taget initiativ til at få løst opgaven med at levere gadebelysning med 

Albertslundlampen. Der er dog nogle ”børnesygdomme” i den nye type med LED lys, der skal 

løses først og Forsyningen arbejder på at finde en løsning, indtil det er overstået – nærmere herom 

senere. På opfordring fra Forsyningens direktør, Claus Reimann Petersen, henvender vi os til 

lampefirmaet Louis Poulsen, der fremstiller Albertslundlampen, for at gøre opmærksom på det 

presserende behov for udviklingen af den nye lampe. Janne laver udkast til skrivelse til firmaet. 

 

Skagen Bytings anmodning om etablering af cykelstier langs Bøjlevejen og på hele strækningen 

langs Kattegatvej, er ikke blevet imødekommet i Teknisk udvalg. Bytinget fremsætter derfor 

forslaget igen. 

 

 Orientering om- /kommentarer til møder og arrangementer samt løbende sager  

– se bilag 2 og 3 

Gennemgang af løbende sager 

 

4. Planlægning af Grundlovsmødet 

Nye ideer og forslag? 

Janne, Helle, Jørgen og Martin står for planlægningen. Vi andre skal være klar til at hjælpe med 

opgaverne på dagen. 

 

5. Håndtering af affald på strande og i naturen 

v. Helle Christensen 

Enighed om at vi skal insistere på at få en kommunal opprioritering af disse opgaver. Sagen 

drøftes ved kontaktmødet med borgmester og kommunaldirektøren og eventuelt opfølgende med 

henvendelse til Forsyningen. 

 

6. Hvervning af nye medlemmer 

v. Helle Christensen 

Helle, Janne og Jørgen laver udkast til opdatering af folder og Facebookside 

 

 

https://www.facebook.com/skagenbyting/?ref=bookmarks
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7. Drøftelse af skolemarken, kasernegrunden og skraldespande i området ved 

Brøndums hotel. 

v. Janne Abel Nilsen 

Skolemark og affaldshåndtering er behandlet under andre punkter på mødet.  

Vi håber på at økonomiudvalgets beslutning om at prioritere midler til opførelse af almene boliger 

i Skagen i 2021, vil kunne sætte gang i boligforeningernes byggeri af hårdt tiltrængte almene 

boliger på kasernegrunden – til glæde for boligsøgende og ikke mindst for udseendet af kvarteret. 

 

8. Medlemshenvendelser bilag 4 og 5 

Jens sender svar til medlemmerne 

 

9. Vedr. tildelte midler fra Brøndums Legat  

v. Chresten 

Arbejdsgruppen vedrørende Nyt Fokus på Arkitektur indstiller, at vedhæftede skrivelse 

(bilag 6) eller en der ligner, sendes til Kultur og Fritid i Frederikshavn Kommune. Det 

skyldes, at vi ikke har brugt pengene fra Brøndums Legat som forudsat i ansøgningen, 

som vi desværre ikke kan finde. I bevillingsskrivelsen står der imidlertid, at vi skal 

aflevere rapport og en form for regnskab. Så enten må vi aflevere pengene eller anmode 

om at beholde dem til en eller flere af de anførte aktiviteter. 

Chrestens anmodning om alternativ anvendelse af de tildelte midler sendes til Frederikshavn 

kommune. 

 

10. Bytingets møder i 2019 

Hvor ofte og hvornår? 

Kommunikation og tilbagemeldinger mellem møderne 

På uformelt bestyrelsesmøde den 24. maj kl. 15 hos Janne aftales møderne for den kommende tid. 

 

11. Eventuelt  

Det blev aftalt at lave et uformelt bestyrelsesmøde den 24. maj. Formålet med dette møde er at vi 

i bestyrelsen får mulighed for at lære hinanden bedre at kende, samt at få aftalt mødedatoer. 

 
 
 
 
 
 
Jens Vadet Poulsen  

1. maj 2019 


