
 

Referat af bestyrelsesmøde i Skagen Byting 

tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 16.00  

i foreningshuset 1. sal på Kappelborg 

 
Dagsorden: 

1. Siden sidst 

a) Borgermødet om skolemarken afholdt den 9. september. 

Martin Knudsen redegjorde for status for arbejdet i styringsgruppen, bl.a. at der nu er 

taget kontakt til kunstner der måske, bl.a. på baggrund af ønsker og ideer fra 

borgermødet, kan udarbejde plan for indretning af Skolemarken. Sideløbende skal der 

arbejdes med at skaffe finansiering.  

b) Opfølgning på udsendelse af referat af seneste kontaktmøde med 

borgmesteren, samt efterfølgende dementi af uddrag heraf. 

Referat og dementi taget til efterretning. I samarbejde med borgmesteren skal der nu 

findes en fremtidig procedure for rapportering fra møderne. 

c) Medlemshenvendelser: 

Forslag om at Bytinget tager initiativ til lokalt tiltag i forbindelse med ”Plant 

et træ - kampagne”. Vi har sendt opfordringen videre til arbejdsgruppen for 

skolemarken. 

Beplantningen på Skolemarken indarbejdes i kommende plan. 

Om nedtagning af bænke, skraldespande og toiletter i naturen.  

Medlemshenvendelsen om opsætning af bænke i vedligeholdelsesfrie materialer, sendes 

videre til skovrideren. 

d) Der er afholdt tre møder i Strandforum Nord – Jens orienterer herfra. 

Møderne er afviklet i god og positiv atmosfære og den samlede tilbagemelding fra de 

involverede indeholder ingen ønsker om større anlæg eller indgriben på vores strande. 

Vi afventer en sammenskrivning af tilbagemeldingerne fra de tre strandfora i 

kommunen og den efterfølgende politiske behandling. 

e) Vi har søgt og fået tildelt midler fra Friluftsrådet til etablering af 

fiskeplatforme. Den nedsatte arbejdsgruppe har herudover fået midler fra 

ENV-fonden og fra LAG midlerne. 

Positivt at Bytingets arbejde i gruppen foreløbig har resulteret i tildeling af fondsmidler 

til projektet med etablering af tre lystfiskeplatforme. Der arbejdes fortsat med 

ansøgninger om fondsmidler. 

 

 

http://www.skagenbyting.dk/


 

f) Vi har fået den nye infofolder trykt og omdelt. 

De sidste foldere er på vej til at blive omdelt. Glædeligt at vi kan byde velkommen til 

flere nye medlemmer siden vi begyndte hvervekampagnen. Vi håber på endnu flere! 

g) Ny muligheder på vores hjemmeside www.skagenbyting.dk 

Det er nu muligt at tilmelde sig vores Nyhedsmail, hvor man kan holde sig orienteret 

om hvad der er sket på møderne og hvad der sker mellem møderne. Husk at vi meget 

gerne modtager konstruktiv kritik, ideer og forslag til løbende forbedring af 

hjemmesiden. 

 

1. Lokalplan for Nordbyen på vej i høring. 

Kommunen udsender inden længe et lokalplanforslag for Nordbyen og hensigten er 

at give mulighed for nye bolig- og erhvervsområder. 

Chresten har truffet aftale om samtale med medlem, der er inviteret under dette 

punkt, til at forelægge oplæg med sine overvejelser. 

Punktet blev udsat til et senere møde. 

 

2. Repræsentationer. 

Hvem præsenterer Bytinget hvor, og har vi glæde af repræsentationen? 

v. Chresten 

Vi skal have lavet en oversigt over i hvilke sammenhænge Skagen Byting er repræsenteret og af 

hvem. Bestyrelsesmedlemmer der varetager sådanne hverv, skal melde tilbage til Jens, der 

udarbejder oversigt til næste møde. 

 

3. Kassererjobbet 

Jørgens overvejelser. 

Intern drøftelse uden for referat 

 

4. Borgermøde i efteråret. 

Mødet er nu planlagt og berammet. 

Vi gennemgår program og aftaler opgavefordeling m.m. 

Gennemgang af program og opgavefordeling. Martin, Erik og Jens er lige om lidt klar til at 

sende invitation til medlemmer og til at annoncere borgermødet, der finder sted mandag den 18. 

november kl. 19 i salen på Kulturhus Kappelborg. 

Temaet for mødet er: ” Den fremtidige udvikling i turismen i Skagen – hvordan finder vi 

holdbare og bæredygtige veje” 

Vi håber på godt fremmøde. 

  

5. Eventuelt 

http://www.skagenbyting.dk/

