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Referat af bestyrelsesmøde i Skagen Byting 

mandag den 19. august 2019 kl. 16.00  

i foreningshuset 1. sal på Kappelborg 

 
Afbud fra: Janne Abel Nilsen, Jørgen Fink Petersen, Erik Hatt 

 

Dagsorden: 

1. Siden sidst 

Hvordan er sommeren gået i Skagen? – er der temaer der skal drøftes? 

Martin fortalte at vi har takket nej til tilbud om produktion af film og at vi har givet tilsagn til 

Kystmuseet om at bidrage til Alsangsarrangementet i 2020. 

Vi har fået en medlemshenvendelse med kritik af udformning og opstilling af Skagen Byvåben ved 

indkørslen til byen. Staten/Vejdirektoratet er vejmyndighed på denne vej og Bytinget besluttede, 

at vi ikke skal involvere os i hverken det proceduremæssige eller de æstetiske overvejelser. 

Orientering fra kontaktmøde den 7. august med borgmester og kommunaldirektør.  

Fra dette møde: 

a) Borgmesteren orienterede om at der vil blive afholdt et borgermøde om skolemarken på 

Kappelborg den 9. september kl. 19. Her vil der blive lejlighed til at drøfte mulighederne for 

indretningen af skolemarken. 

b) Bosætningen i kommunen. Arbejdet varetages af fire medarbejdere i Borgerservice og der er 

indtil dato omkring 600 østeuropæere, der arbejder og bor i kommunen. Der er etableret en 

jobdatabase under indsatsen ”Move North”, hvorigennem det primært er højtuddannede og 

højtspecialiserede der søges og søger.  

c) Mangel på almene boliger i Skagen. Kommunen skyder i 2021 5 mio.kr. ind som garantibeløb, 

men indtil nu er der ingen boligforeninger der har budt ind på nogen projekter i Skagen. 

d) Plan- og Miljø udvalget arbejdet med at få udlagt flere arealer i nordbyen til boliger. Disse 

vil komme ud i høring inden for kort tid. 

e)  Destinationssamarbejdet mellem Frederikshavn, Læsø, Brønderslev og Aalborg er nu 

etableret. Der er store forventninger til at dette nye samarbejde vil styrke vækst og udvikling 

i turismen. Som konsekvens af beslutningen vil Frederikshavn kommune trække halvdelen af 

det nuværende driftstilskud til Turisthus Nord ud og overføre til destinationsselskabet. 

 

2. Fastlæggelse af opgavefordelingen i bestyrelsen 

Chrestens tidligere udarbejde forslag, der skal opdateres og evt. justeres. 

I hovedtræk fastholdes den hidtidige arbejdsfordeling, dog har Martin ikke længere ansvar for 

Grundlovsmødet, der nu ligger i regi af en arbejdsgruppe. Medlemsregistrering og kontingent-
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opkrævning ligger hos Erik. Jørgen tager sig af kassererhvervet. Vi orienterer os i de forskellige 

udvalg i byrådet sådan som det fremgår af planen, dog sådan at Hans Jørgen tager sig af 

Folkeoplysningsudvalget og Chresten yderligere tager sig af Børn & Unge udvalget. Det udestår 

hvem der tager sig af Kultur- og Fritidsudvalget. 

 

3. Udkast til ny foreningsfolder 

Eventuelle forslag til justeringer og tilføjelser afklares. Trykning, sponsering og 

omdeling fastlægges.  

Vi opdaterer den tidligere folder med ny tekst og billeder. Nordjyske vil forestå opsætning og evt. 

trykning mod at få sit logo på folderens bagside. Der bliver nok tale om et mindre beløb i udgift 

til Bytinget. Jens tager sig at den videre proces og vi satser på at have den klar til omdeling i 

oktober. 

 

4. Sammenligning af vedtægter fra anden lokal forening. 

Med henblik på vurdering af potentielle muligheder for større lokalt samarbejde 

sammenlignes formålsformuleringer fra anden forening. 

På baggrund af sammenligning af vedtægter finder vi ikke, at der aktuelt er basis for at arbejde 

for et tættere samarbejde, men vi er naturligvis altid åbne for at samarbejde om konkrete sager. 

Under gennemgangen besluttede vi, at vi skal have præciseret vores egen vedtægts §4 mht 

definitionen af ”bopæl”. 

 

5. Medlemsmøde/borgermøde i efteråret. 

Forud for sidste generalforsamling blev det aftalt, at vi skulle søge at arrangere et større 

møde, hvor medlemmerne/skagboerne kunne få lejlighed til at drøfte status og visioner 

for udviklingen af turismen. Vi skal afklare om - og i givet fald, hvordan vi kan komme 

videre med planlægningen. 

Det blev besluttet at søge at få arrangeret et borgermøde i dette efterår. Mødet skal sætte fokus på 

mulighederne for at finde holdbare og bæredygtige veje for byens udvikling af turismen. Vi 

arbejder på at få oplæg ved turistchefen og ved en turismeforsker fra Aalborg Universitet. Der er 

allerede søgt midler til formålet hos Fritids- og Kulturudvalget og vi skal måske derudover søge 

hos Brøndums Legat. 

 

6. Vurdering af foreningens kommunikation 

Forud for mødet opfordres I til at kigge på hjemmesiden www.skagenbyting.dk og 

Facebooksiden https://www.facebook.com/skagenbyting/?ref=bookmarks  

Kom gerne med konstruktiv kritik og forslag til forbedring af kommunikationen. 

Det blev foreslået at få sat en besøgstæller på foreningens hjemmeside. Der udspandt sig en 

drøftelse af om hjemmeside og Facebooksiden fungerer hensigtsmæssigt og om vi har ressourcer 
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til at få begge dele til at fungere. Jens prøver at finde en, der kan give et kvalificeret oplæg herom 

til mødet 8. oktober 

 

7. Eventuelt 

Chresten vil give oplæg om ”repræsentationer” (dvs. hvor skal foreningen være repræsenteret) 

på mødet i oktober. Herunder vil han redegøre for repræsentationen i Frivillighedscentret. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde 8. oktober kl. 16 på Kappelborg. 

 

 
JVP 20.08.2019 


