
 

Referat af bestyrelsesmøde i Skagen Byting 

tirsdag den 3. december 2019 kl. 16.00  

i foreningshuset 1. sal på Kappelborg 

 
Tilstede: 

Martin Knudsen (MK), formand 

Erik Hatt (EH), næstformand 

Jørgen Fink Petersen (JFP), kasserer 

Jens Vadet Poulsen (JVP), sekretær 

Chresten Sloth Christensen (CSC), bestyrelsesmedlem 

Helle Christensen (HC), bestyrelsesmedlem 

Janne Abel (JA), bestyrelsesmedlem 

Hans-Jørgen Hjort (HJH), suppleant 

 

Afbud fra: 

Richard Malmose (RM), suppleant 

 

Dagsorden: 

1. Siden sidst 

a) kontaktmøde med borgmesteren 18. november - Mødenotat bilag 1 

Drøftelse af borgerhenvendelse med konkret forslag til indretning på Skolemarken blev 

henvist til den initiativgruppe der nu skal arbejde videre med sagen. 

Drøftelse af forespørgsel fra borgmesteren om boliger til unge.  

Lokale erhvervsvirksomheder arbejde på at få etableret flere ungdomsboliger i Skagen, 

indtil dette sker, er der akut mangel på boliger for unge under uddannelse i Skagen. 

Skagen Byting er i kontakt med erhvervsvirksomhederne og kan muligvis være 

behjælpelige i processen. JVP følger op på sagen. 

b) medlemshenvendelser om: 

• opfordring til at Bytinget arbejder for forbedret transport for skagboer i 

forbindelse med hospitals- og lægebesøg. 

CSC laver, forud for næste bestyrelsesmøde, analyse af nuværende muligheder 

for transport. JVP orienterer medlemmet om vores beslutning. 

• at referater fra bestyrelsesmøderne forsynes med navnene på 

bestyrelsesmedlemmerne. 

Er taget til efterretning og indført. 

http://www.skagenbyting.dk/


 

• Præcisering af restaurationsforskriftens støjgrænser på vores 

hjemmeside. 

Er taget til efterretning og beskrevet på hjemmesiden 

 

2. Evaluering af borgermødet den 18. november 

Herunder stillingtagen til eventuelle opfølgende initiativer. 

Beskrivelse, mødenotat og evaluering vedlagt som bilag 2 

Regnskab for borgermødet godkendt og JVP indsender det til Fritids- og Kulturudvalget, der 

har bevilget midler til borgermødet. 

 

3. Skagen Bytings repræsentationer i udvalg, arbejdsgrupper m.m. 

Gennemgang af liste og beslutning om fremtidige prioriteringer 

Beslutning om at videreføre: 

• kontaktmøderne med borgmesteren og kommunaldirektøren 

• repræsentationen i arbejdsgruppen for Skolemarken 

• Arbejdet i ”arkitektur-gruppen” – der arbejder med et åbent møde i februar om 

byens arkitektur og udfordringer. EH og CSC står for dette arrangement i 

Bytingets regi. 

• CSC´s tilknytning til projektet ved Guldmajssøen. 

• Lystfiskerprojektet i tilknytning til aktuel havneudvidelse 

Beslutning om ikke at videreføre: 

• Repræsentationen i Frivillighedscenter Frederikshavn 

 

4. Status på planlægningen af næste års grundlovsmøde 

v. Janne, Helle, Erik og Jørgen 

Hovedtaler endnu ikke fundet – et par emner blev drøftet 

 

5. Status på medlemstal og økonomi 

v. Helle og Jørgen 

Aktuelt medlemstal er 225 – efter omdelingen af ny folder har vi fået medlemstilgang 

 

6. Eventuelt 

 

Næste bestyrelsesmøde 18. februar 2020 

 

 

 
JVP 04.12.19 


