Møn – Sydsjælland Turistforening
Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 26. marts 2014.
290315/ee
a) Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog direktør Martin Bender fra Visit Sydsjælland Møn A/S, der blev valgt.
Martin Bender takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Martin Bender gav derefter ordet til Nils Natorp, Formand for Møn-Sydsjælland Turistforening
for fremlæggelse af bestyrelsens beretning.
b) Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.
Formand Nils Natorp fremlagde en meget detaljerede beretning for generalforsamlingen, og
gennemgik resultaterne for 2014, herunder at:
Det samlede antal turistovernatninger steg nationalt med 7%, - men faldt med 2,3% lokalt.
Turismeomsætningen lokalt var på lidt over 458 mill. kr., svarende til 687 årsværk.
90% af den lokale turismeomsætning kommer fra Møn. Det afsluttede kystdestinationsprojekt
har til målsætning, at fordoble turismeomsætningen i Vordingborg kommune frem mod 2020.
For at det kan nås, er der udviklet en potentialeplan, med flere strategiske arbejdsopgaver.
2014 var året, hvor hele turismeerhvervet blev reorganiseret. I vores del af Danmark har vi fået
et nyt turismeudviklingsselskab Visit Sydsjælland Møn A/S, og en ny markedsføringsforening De
Danske Sydhavskyster. I og med de gamle strukturer lukker ned, giver det nye muligheder for
vores turistforening. Det blev diskuteret på en nyligt afholdt workshop med 35 deltagere.
Nils Natorp sluttede af med – på vegne af bestyrelsen, at takke alle samarbejdspartnerne.
Direktør Keld Møller Hansen kommenterede de fremlagte besøgstal for Danmarks Borgcenters
besøgstal, idet borgcenteret måler på mange forskellige parametre, herunder besøg i selve
centeret, besøg på terrænet, besøg i forbindelse med koncerter, og hvorledes disse besøgstal
spiller sammen. Dette giver et andet billede end det, der blev fremlagt i beretningen.
Generalforsamlingen godkendte beretningen, der sammen med referater og konklusioner fra
workshoppen kan rekvireres hos sekretariatet. Begge dele fremsendes som bilag i
førstkommende nyhedsmail.
c) Orientering om regnskab og budget for Vordingborg Udviklingsråd for Erhverv &
Turisme, samt Vordingborg Udviklingsselskab A/S.
Punktet var ikke aktuelt i den nuværende situation, da selskabet i forbindelse med de nye
strukturer, kun eksisterer i kraft af lovgivningskrav i forhold til en række gennemførte projekter.
Generalforsamlingen vedtog efterfølgende at lade dette punkt glide ud af de nye vedtægter.
d) Forelæggelse af foreningens regnskab til godkendelse.
Revisor Peter Hansen, Øernes Revision forelagde foreningens regnskab til godkendelse.
Regnskabet blev godkendt, idet det blev foreslået, at der snarest udarbejdes et budget for 2015.
Regnskab og budget udsendes direkte til medlemmerne.

e) Behandling af indkomne forslag.
Foreningens sekretær, Erling Elbom forelagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, der
med 2 undtagelser blev godkendt:
Generalforsamlingen ønskede, at punkt c glider ud af vedtægternes §3, og at ordlyden i
vedtægternes § 4.1 formuleres som følger:
Foreningens arbejde ledes af et repræsentantskab, der består af 12-15 medlemmer, der vælges
for 2 år af gangen, således at halvdelen af medlemmerne afgår på skift. Det tilstræbes, at
repræsentantskabet dækker kommunens lokalområder og turismens interessegrupper bredt.
f) Fastlæggelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret som følger:
Virksomheder:
Enkeltpersoner:

1.295 kr.
250 kr.

Godkendt
g) Valg af medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet.
På valg:
Bestyrelsesmedlem Keld Møller Hansen.
Repræsentantskabet Bent Lykke.
Repræsentantskabet Susanne Nøhr.
Repræsentantskabet Carsten Nøhr Larsen.
Repræsentantskabet Ton Vermeer
Repræsentantskabet Liza Krügermeier
Suppleant Erik Büchert.
Suppleant vakant.
Alle opstillede ønskede valg – og blev valgt uden modkandidater. Til ny suppleant blev valgt
Jeanett Kongsted, Vordingborg Vandrehjem
h) Valg af revisorer og suppleanter.
På valg: Revisor Peter Hansen, Øernes Revision.
Suppleant Katja Jacobsen, Øernes Revision.
Peter Hansen og Katja Jacobsen blev valgt uden modkandidater.
i) Eventuelt.
Under eventuelt blev der udtrykt bekymring for formidlingsopgaven fremover. Martin Bender kunne
fastslå, at der ikke vil ske forandringer på det praktiske område i 2015 – dvs. at
destinationskataloger, bureauer, mv. fortsætter uforandret i år. I forhold til den elektroniske
formidling er vores egen portal blevet optimeret i forhold til søgninger på lokale turistvirksomheder
– Martin Bender opfordrede til, at hvis man finder fejl og uhensigtsmæssigheder, at man så retter
henvendelse til det nye selskab.
Referat: Erling Elbom, sekretær MST

