Referat fra Generalforsamling i Møn Sydsjællands Turistforening 27.april 2017.
1.Valg af dirigent:
Nils Natorp bød velkommen og pegede på Erik Büchert som dirigent, Erik blev valgt som
dirigent.
Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2.Bestyrelsens beretning for 2016:
Nils Natorp fremlagt bestyrelsens beretning, som er vedhæftet.
Debat om beretningen:
Ønske om at Camønokortene skal kunne købes overalt, Nils tager en debat med Museet.
Nils understregede at 90 % af turismeomsætningen i Vordingborg ligger på Møn med
10.000 indbyggere.
Ole Eskling understregede vigtigheden af at have de rigtige varer på hylderne, så turisterne
kan lægge de penge de har budgetteret med.
Han fremhævede House of Møn som nu er en realitet, ogfremhævede forankring af Dark
Skye og biosfære projektet.
Martin Bender sammenlignede Møn attraktioner med hvad Eifeltårnet var for Paris.
Ole Eksling lagde vægt på at turismen skal vokse og blive større, og biosfære projektet skal
udvides og markedsføres.
Allan H: kommenterede tallene i beretningen og hævdede at Borgcentret tæller
Besøgstallene forkert, ved at tælle alle med der går på området. Han retter henvendelse til
Borgcentret.
Han pegede på at der mangler info om Sydsjælland på hjemmesiden.
Send gerne fejl og mangler på hjemmesiden til Camilla på camilla@houseofmoen.dk.
’

Nils oplyste at målsætningen er at siden skal være nogenlunde fejlfri inden den 1.6.2017.
Allan bragte op om ”Den vildeste natur” bliver overbelastet, brugte eksemplet
med de mange mountainbikes ved Møns klint.
Nils oplyste at der er meget stor kapacitet, men interessekonflikter imellem de
Forskellige turistgrupper, og at det er årsagen til ruterne adskilles.

Erik Büchert og Nils Natorp fremhævede god debat med Naturfredningsforeningen
Gitte Kongstad lagde op til debat om markedsføring skal koordineres, brugte Kommunens
Vanduge som eksempel og efterlyste en brandingproces i stedet for at ”skyde med spredeHagl.
Erik Büchert opfordrede hende til at rette henvendelse til Vordingborg Kommune. Og at det
VISM ´s opgave.
Anette opfordrede til at invitere initiativtagerne med i turistforeningen, og opfordrede til
Dialog med Ole Hampenberg om at tage sagen op i repræsentantskabet,.
Yderligere debat om farvandene og det særlige ved 3 købstæder med egne strande
Beretningen blev taget til efterretning.
4.Forelæggelse af foreningens regnskab og budget til godkendelse.
Katja fra Øernes revision gennemgik regnskabet som fik en såkaldt ”blank Påtegning”
hvilket vil sige ingen bemærkninger.
Regnskabet viste overskud på knap 25.
Omkring medlemstal oplyses at der har været et svagt fald i antallet fra 2015 til 2016 men at
der allerede i 2017, er kommet flere nye erhvervmedlemmer og private medlemmer til.
Melder sig ud, måske som konsekvens af manglende kaffe og kage arrangementer, men
opfattelsen er at de, der nu er medlemmer er dem der lever af turisme.
Vi håber at House of Møn betyde flere medlemmer.
Dobbelt medlemskab af handelsstandsforeningen og turistforeningen blev nævnt som en
mulighed for vækst.
Regnskabet blev godkendt.
5. Behandling af indkomne Forslag:
Ingen forslag er indkommet.
6. Fastsættelse ag kontingent:
Uændret kontingent blev vedtaget, men opkrævning skal ledsages at en opfordring til at
støtte House of Møn med et beløb.
7. Valg af medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet.

Efter nogen debat om hvordan vedtægterne skal tolkes, indtrådte suppleanten Erik Büchert
påLise Særslevs plads i repræsentantskabet.
Rasmus Evind og Charlotte Bagge blev valgt som suppleanter.
Hvad med Tons plads??
8. Valg af revisor:
Genvalg af Katja fra øernes revision
9. Biosfære
Annette Tenberg gennemgik biosfæreprojektet og opfordrede alle til at melde sig som
Ambassadører på vordinborg.dk/biosfaere-moen/bliv-ambassadoer/
Generalforsamlingen afsluttedes kl. 17.55

