Møn-Sydsjælland Turistforening

GENERALFORSAMLING 2018
I MØN-SYDSJÆLLAND TURISTFORENING,
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REFERAT
Ad. 1) Valg af dirigent
Næstformand Ole Eskling bød velkommen og orienterede om, at det ville blive en lidt anderledes generalforsamling end normalt, fordi formand Nils Natorp var blevet syg og ikke kunne være tilstede, og heller ikke kunnet deltage i den sidste forberedelse af generalforsamlingen. Han foreslog på bestyrelsens
vegne Erik Büchert som dirigent. Dette blev vedtaget.
Erik Büchert takkede for valget, og konstaterede (med forsamlingens accept), at generalforsamlingen
var lovligt indkaldt med annonce i Ugeavisen og ved udsendt nyhedsbrev, begge dele i den foreskrevne
frist før generalforsamlingen

Ad. 2) Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
Næstformand Ole Eskling fremlagde beretningen, suppleret af Erik Büchert og Camilla Bøggild (medarbejdere i House of Møn og dermed sekretærer for MST).
Ole fokuserede på sæsonen 2027, der trods de vejrmæssige udfordringer gik fornuftigt. Han konstaterede, at vi har lært at have de rigtige varer på hylderne på det rigtige tidspunkt, og til de rigtige kunder.
Han fokuserede endvidere på de anerkendelser, vi har fået i form af udnævnelserne til Unesco Biosfæreområde og Dark Sky Park og Community. De nye titler rummer – sammen med andre af de seneste års
successer for mønsk-sydsjællandsk turisme, såsom Danmarks Borgcenter og Camønoen – store
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potentialer for fortsat udvikling af turismen i Vordingborg Kommune. Han roste samarbejdet med destinationsselskabet Visit Sydsjælland-Møn (ViSM / Sydkyst Danmark), og sagde, at det faktum, at Dark Skyprojektet fik årets turismepris i Sydkyst Danmark, er med til at give selvtillid. Han nævnte en række andre succeser i turismearbejdet; bl.a. et nyligt besøg af National Geografic, verdens førende rejsemagasin, der filmede hernede under det ekstreme vintervejr. Han nævnte også, at det ”kun” er Vestkysten
og os, der tiltrækker flere udenlandske turister end danske.
Erik Büchert supplerede med en kort beretning om arbejdet i House of Møn (HoM), der er kommet godt
i gang på de prioriterede arbejdsområder: Turistinformation, Projektudvikling og ’Foreningshus’. Ønsket
om et tættere samarbejde imellem handel og turisme er grundlaget for huset. (Turistinformationen, se
Camillas indlæg herunder). Projektudvikling omfatter, at HoM skal være en udviklingsdynamo for lokale
udviklingsprojekter indenfor erhverv, turisme og bosætning. Pt. har HoM således påtaget sig at være sekretariat for Komitéen for Steges 750 års byjubilæum. Flere opgaver, delvis honoreret af eksterne midler, kan forventes at komme til. HoM / MST’s konference i januar 2018 om udbygget samarbejde imellem overnatningsstederne, med 45 deltagere fra mere end 30 overnatningsvirksomheder, er eksempel
på en virksomhedsrettet udviklingstiltag. ’Foreningshus’ indebærer, at HoM er blevet et levende mødested for en række foreninger, der arbejder med udvikling i lokalsamfundet.
Camilla Bøggild gjorde status på frivillig-arbejdet, hvor en hård kerne af frivillige bemander turistinformationen. Gruppen har dygtiggjort sig igennem vinteren med en række produktkendskabsture til attraktioner og overnatningssteder, i første omgang på Møn, Nyord og Bogø. Camilla redegjorde også for det
omfattende korrektur- og rettelsesarbejde, der pt. foregår på www.visitmønsklint.dk, som er vores egen
hjemmeside for turismen i Vordingborg Kommune. Hjemmesiden forventes at være klar i god tid før
højsæsonen. Camilla omtalte også indsatsen for at hverve nye medlemmer til turistforeningen. Indsatsen har resulteret i 24 nye medlemmer, fortrinsvis firmamedlemmer, hvilket kun kan kaldes en succes.
Indsatsen fortsætter.
Ole afsluttede beretningen med at omtale Bakkegårdens jubilæum, Hunosøgårdprojektet, der giver 8
hotellejligheder til næste år, og flere B&B-virksomheder, der er på vej. Han udtrykte optimisme overfor
fremtiden: Der er fortsat store potentialer i Biosfære- og Dark Sky-projekterne, og på virksomhedssiden
tegner Residens Møn sig som en stigende succes, medens Sukkerfabrikkens hotelprojekt kan blive landets første biosfære hotel.
Dirigenten satte herefter beretningen til debat, hvor man kom ind på følgende emner:
• Nogle deltagere mente, at fordelingen af medlemmer imellem Sydsjælland og Møn er skæv, og at
det mønske flertal dominerer i foreningens aktiviteter. Andre mente, at den geografiske fordeling af
såvel medlemstal som repræsentantskabsmedlemmer afspejler det faktum, at hovedparten af turismeerhvervet i Vordingborg kommune er placeret på Møn. Der efterlystes aktiviteter i Vordingborg
og Præstø, og der var enighed om, at foreningen kan koordinere og støtte sådanne initiativer, men
også om, at spirene må komme fra lokalområderne. Erik Büchert gav på HoM’s vegne tilsagn om at
ville hjælpe medlemmer på Sjællandssiden med sådanne initiativer.
• Der var enighed om, at vi fortsat skal have fokus på at hverve medlemmer (også på Sjællandssiden),
og et egentligt hvervemateriale efterlystes.
• Der var en kort debat om den forudgående B2B-messe, som efterhånden er en skygge af sig selv. Vi
må enten finde en vej til at revitalisere den, eller opgive den, da vi jo nu kan distribuere brochurer
via HoM. Det blev foreslået, at man måske i fremtiden kan indlede generalforsamlingen med en
ekstern foredragsholder.
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Beretningen blev herefter taget til efterretning, dog på den præmis, at formandens skriftlige beretning
efterfølgende udsendes til medlemmerne.

Ad. 3) Forelæggelse af foreningens regnskab og budget til godkendelse
Revisor Peter Hansen fra Øernes revision gennemgik regnskabet, der er uden påtegninger eller forbehold. Årets resultat sammenfattes i ledelsesberetningen som følger:
’Regnskabsåret er forløbet tilfredsstillende. Årsrapporten udviser et resultat på kr. 33.420. Foreningens
egenkapital udgør efter overførsel af årets resultat kr. 50.046. Årets resultat vurderes af ledelsen som
tilfredsstillende’.
Der forelå ikke et budget for 2018.
Dirigenten satte herefter regnskabet til debat. Der var ikke større kommentarer til indholdet, men det
blev konstateret, at regnskabet ikke (p.g.a. formandens sygdom) var underskrevet af bestyrelsen. Regnskabet blev alligevel godkendt af generalforsamlingen, men på de forudsætninger, at det underskrevne
regnskab efterfølgende udsendes til medlemmerne, og at det nye repræsentantskab snarest muligt udarbejder et budget for 2018..

Ad. 4) Behandling af indkomne forslag
Der var ikke kommet nogen forslag.

Ad. 5) Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsens forslag til kontingent: Fortsat kr. 200 for personlige medlemmer plus moms og 1200 kr.
plus moms for firmamedlemmer. Dette gælder både 2018 og 2019, så vi kan fakturere kontingentet ved
årets begyndelse.
Forslaget blev vedtaget.

Ad. 6) Valg af medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet
På valg fra det ’gamle’ repræsentantskab var: Nils Natorp (genopstiller for eet år), Ole Eskling (genopstiller ikke) samt Silje Brenna, Michael Larsen, Inger Drachmann, Erik Büchert, Rasmus Evind og Gitte
Kongstad. Suppleanter er Lone Rasmussen og Charlotte Bagge. Alle de efter ’samt’ nævnte repræsentantskabsmedlemmer genopstiller, og de to suppleanter meddelte, at de gerne vil ind i selve repræsentantskabet, og dermed stiller op til repræsentantskabsvalget.
Følgende repræsentantskabsmedlemmer var ikke på valg: Keld Møller Hansen, Susanne Nøhr, Carsten
Nøhr Larsen, Bent Lykke og Liza Krügermeier.
Der blev herefter efterlyst øvrige kandidater i forsamlingen. Der var stor interesse for dette blandt de
fremmødte, så alt i alt var de følgende på valg eller opstillede: Niels Olsen, Eva Bødtker, Erik Büchert,
Michael Larsen, Charlotte Bagge, Lone Rasmussen, Rasmus Evind, Silje Brenna, Gitte Nøhr Andersen,
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Gitte Kongsted, Inger Drachmann, Allan Huglstad, Simon Zachodnik og Nils Natorp. Det blev konstateret, at repræsentantskabet kan optage op til 15 medlemmer, hvorfor der kunne vælges op til 10 nye
medlemmer og to suppleanter.
Efter afstemning blandt de nævnte blev følgende valgt: Nils Natorp, Simon Zachodnik, Erik Büchert, Michael Larsen, Charlotte Bagge, Rasmus Evind, Silja Brenna, Gitte Kongstad, Niels Olsen og Lone Rasmussen. Disse 10 udgør – sammen med Keld Møller Hansen, Susanne Nøhr, Carsten Nøhr Larsen, Bent
Lykke og Liza Krügermeier - det nye repræsentantskab. Som suppleanter blev valgt Gitte Nøhr Andersen
og Allan Huglstad.

Ad. 7) Valg af revisorer og suppleanter
Øernes Revision blev genvalgt som foreningens revisorer.

Ad. 8) Eventuelt
Der var intet til Eventuelt.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og gav ordet tilbage til næstformanden, der sluttede
mødet med at takke dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen, og deltagerne for en engageret
og levende deltagelse, som havde gjort årets generalforsamling til en god oplevelse - trods formandens
fravær.

Referatet er udarbejdet af turistchef Camilla Bøggild, HoM.

Referatet er godkendt af generalforsamlingens dirigent:
Dato:
Underskrift:

_______________________________________________________
Erik Büchert
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