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Dagsorden ifølge vedtægterne 

1. Valg af stemmetællere 
- Linda Bilberg Nyholm, Dansk Kyst- og Naturturisme/Partnerskab for Vestkystturisme 
- Maria Aaen, Dansk Kyst- og Naturturisme/Partnerskab for Vestkystturisme 

 
2. Valg af dirigent 
- Jens Hausted, Dansk Kyst- og Naturturisme 

Dagens generalforsamling overholder de formelle krav der er til generalforsamlingen i Partnerskab for 
Vestkystturisme. Forslag til vedtægtsændringer blev udsendt den 7. februar 2020.  

3. Formandens beretning 

Formand Erik Buhl, Borgmester i Varde Kommune præsenterede årets beretning, denne var ligeledes 
udsendt til generalforsamlingen deltagere på forhånd. Overordnet set var 2019 et godt år for turismen på 
Vestkysten med fremgang på næsten alle områder. Men Corona-krisen vender op og ned på tingene og 
branchen har det meget hårdt. Politisk samarbejdes om yderligere pres på forhold til grænseåbning, og vi 
fornemmer der er en åbning. Ønsket er at også vandlande og svømmehaller kan komme med i 
forhandlingerne. Formanden udtrykte ønske om at Corona-krisen trods alt, vil medføre nye idéer og nye 
samarbejdsformer i mellem aktører. 

4. Regnskabsaflæggelse 

Foreningen har som sådan intet regnskab, idet projektøkonomien kører via Dansk Kyst- og Naturturisme. 
Samlet set har der været sekretariatsudgifter for kr. 340.000. 

Regnskabet fordeles stadig på de 11 kommuner, idet Frederikshavn Kommune overholder sine økonomiske 
forpligtelser til og med 2020. 

Der var ingen bemærkninger til regnskabet. 

5. Behandling af indkomne forslag 
5.1 Forslag til ændring af vedtægter 

Udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, var forslag til vedtægtsændringer. 
Vedtægtsændringerne er afgørende, jf. den nye erhvervsfremmelov, såfremt partnerskabet skal have 
hjemmel til at fortsætte. Bestyrelsen har ønsket at bevare den velfungerende samarbejdsform, som så 
afspejler den nye struktur i dansk turisme, men hvor man fortsat bevarer kommunerne tæt på. 

Vedtægtsændringer blev gennemgået i detaljer. Hvorefter der var en bred interessetilkendegivelse fra 
deltagerne, der udtrykte stor tilfredshed med Bestyrelsens arbejde og væsentligheden af at man fastholder 
samarbejdsformen og partnerskabet. Deltagerne udtrykte endvidere stor værdi i at man fastholder den 



nationale interesse og lægger udviklingsarbejdet op ad udviklingsplan for vestkysten. Den nye Bestyrelse 
skal fremover udpeges af de tre destinationsselskaber, Dansk Kyst og Naturturisme samt VisitDenmark. På 
først kommende bestyrelsesmøde skal den nye Bestyrelse drøfte fremtidig samarbejdsform og relation til 
øvrige nationale organisationer. 

5.2 Afstemning og godkendelse af vedtægtsændringer 

Alle stemte for – vedtægtsændringerne blev godkendt. 

Således indkaldes til ekstraordinære generalforsamling den 8. juni, hvor vedtægtsændringerne endeligt 
godkendes. 

Pkt. 6 udgår 

Pkt. 7 udgår 

8. Eventuelt 

Der fulgte en bred diskussion af Corona-krisens betydning for vestkystturismen og fra flere sider blev der 
udtrykt behov for en hurtig grænseåbning. På baggrund af diskussionen besluttede borgmesterkredsen bag 
partnerskabet at udsende en pressemeddelelse som udtrykte hvor vigtig vestkystturismen er for 
kommunerne, og hvor vigtigt det er for ikke kun turismen, men også velfærden i kommunerne at 
grænserne genåbnes snarest.  

• Partnerskab for Vestkystturisme: Grænseåbning har højeste prioritet 
• Det haster med grænseåbning og åbning af aktiviteter og attraktioner 

 

https://jammerbugtposten.dk/partnerskab-for-vestkystturisme-graenseaabning-har-hoejeste-prioritet/
https://jammerbugtposten.dk/det-haster-med-graenseaabning-og-aabning-af-aktiviteter-og-attraktioner/

