Møn-Sydsjælland Turistforening

GENERALFORSAMLING 2019
I MØN-SYDSJÆLLAND TURISTFORENING, PÅ DANMARKS
BORGCENTER’ I VORDINGBORG, D. 10. APRIL 2019

REFERAT
DAGSORDEN (iflg. Vedtægterne):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
Forelæggelse af foreningens regnskab og budget til godkendelse
Behandling af indkomne forslag (ingen indkomne forslag)
Fastlæggelse af kontingent
Valg af medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet
Valg af revisorer og suppleanter
Eventuelt

REFERAT
Ad. 1) Valg af dirigent
Formand Nils Natorp bød velkommen og takkede de ca. 40 deltagere for fremmødet samt Danmarks
Borgcenter for at stille deres lokaler til rådighed.
Han foreslog på bestyrelsens vegne Advokat Svend Brorsen fra Bang / Brorsen & Fogtdal som dirigent.
Dette blev vedtaget.
Svend Brorsen 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
Se hele beretningen i separat dokument.
Formand Nils Natorp startede beretningen med fortælle, at den danske turisme fortsætter sin positive
udvikling for 5. år i træk, målt på antal overnatninger, der viser en stigning på 2,7% ift. 2017. Det viser en
ny statusanalyse af turismens udvikling. Kigger man på Vordingborg Kommune ser vi en endnu større
vækst på 4,3% ift. antal overnatninger i 2017, mens vi i hele VISM området (Vordingborg, Næstved,
Faxe, Stevns) har oplevet en nedgang på 2,7%. Nils påpegede i forlængelse af dette, at det er vigtigt for
hele området, at vi får VISM og resten af Sjælland med i den positive udvikling, da det vil smitte af på os
alle.
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Herefter fortalte Nils Natorp om udviklingen i nogle af de største attraktioner i området, som i 2018 var
meget præget af det gode sommervejr, som har haft en negativ indflydelse på mange af de større attraktioner. Eksempelvis har GeoCenter Møns Klint oplevet en nedgang på 11% ift. 2017, mens nedgangen på Danmarks Borgcenter er på 30% ift. året før. Nils pointerede efterfølgende, at dette har været en
national tendens og således ikke noget som vi står alene med i området.
Herefter glædede Nils Natorp sig over de mange initiativer i området, hvor mange af de lokale turismeaktører oplever en særdeles positiv udvikling med udgangspunkt i en masse gode idéer og produkter.
Generelt oplever vi i det lokale turismemiljø i Vordingborg, at der er gang i rigtig mange fede ting, og at
ildsjælene er aktive som aldrig før.
Nils Natorp skiftede herefter spor og berørte Lindholm udrejsecenter, som vi selvfølgelig som Turistforening er nødt til at følge tæt, og pointerede at turismen er utrolig sårbar overfor katastrofale handlinger
og pointerede, at vi ikke vil acceptere den usikkerhed et udrejsecenter giver for lokalsamfundet, hverken
for borgeren eller for økonomien.
Herefter brugte Nils Natorp noget tid på at glæde sig over de mange fede brands, som vi har opbygget i
området, som er med til at tiltrække både danske og udenlandske turister. Specielt Dark Sky, Unesco
Biosfære, Camønoen er værd at nævne her, da disse er store aktiver for området. Derudover blev Møns
Klint i juli 2018 nomineret UNESCO verdensarv, som forhåbentligt kan udmønte sig i endnu et stærkt
brand til området om nogle år.
House of Møn
Herefter gav Nils Natorp ordet videre til Simon Zachodnik, som blev ansat som ansvarlig for House of
Møn pr. 1. januar 2019. Simon indledte sin status om House of Møn med at fortælle, 2018 har været en
spændende og aktivitetsrig sæson for huset, som har serviceret i alt ca. 19.000 gæster i turistinformationen i Stege. Det er de ca. 30 frivillige som igen i 2018 har klaret denne opgave utrolig flot – og har givet
vores turister en uovertruffen service, som bliver bemærket mange steder.
Ud over de 19.000 gæster selve turistinformationen kommer så de mange telefon- og mailhenvendelser,
hvor huset også guider turisterne videre til oplevelser, overnatningssteder m.m. Simon estimerede i den
forbindelse at der nok er tale om ca. 1.000 henvendelser i løbet af året, og pointerede at dette jo ikke er
en uvæsentlig del af hele turismeservicen i huset.
Simon fortsatte sin status med at fortælle om de mange projekter, som i 2018 har været varetaget af
House of Møn, som bl.a. har været tovholder ift. Steges 750 års jubilæum, Videreudviklingen af Dark Sky
samt Fokus på, hvordan vi kan udnytte og markedsføre guidede ture bedre. Herudover har der været
arbejdet med en masse andre større eller mindre projekter i huset, som alle har til formål at udvikle turisme og handel i området.
2018 var også året, hvor House of Møn indgik en samarbejdsaftale med Vordingborg Kommune omkring
lokal turismeudvikling og koordinering so er kommet i stand efter en rigtig god dialog med Udvalget for
Turisme, Udvikling & Erhverv. Samarbejdsaftalen lyder på 275.000 kr. om året i 3 år (2019-2021). Simon
benyttede i den forbindelse lejligheden til at takke Susan Thydal (formand for TUE udvalget) - som var
tilstede på generalforsamlingen - for samarbejdsaftalen, som er en rigtig vigtig forudsætning for at
kunne skabe et professionelt og aktivt udviklingshus.
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Simon sluttede sin status af med at pointere, at House of Møn fremadrettet vil fokusere endnu mere på
udviklingsprojekter, koordinering og samarbejde, da det er det, som er husets primære formål, hvorefter han forklarede, at hvis han skulle sige hvad House of Møn er for en størrelse i én sætning så er det
”Et udviklingshus for turisme og handel – som også driver en turistinformation”. Han forklarede herefter
at huset har fire primære søjler, som der varetages opgaver inden for: 1) Udviklingsprojekter, 2) Netværk & Samarbejde), 3) Sekretariat (for MST og Møns Handelstandsforening), 4) Turismeservice.
Dirigenten spurgte efter beretningen fra Nils Natorp og Simon Zachodnik om der var ting, som skulle uddybes eller debatteres yderligere, men dette var ikke tilfældet.

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. 5.150. Foreningens
egenkapital udgør efter overførsel af årets resultat kr. 55.196. Årets resultat vurderes af ledelsen som
tilfredsstillende’.
Budgettet for 2019 vil tage udgangspunkt i de realiserede indtægter og udgifter for 2018, da der ikke
forventes væsentligt ændrede forudsætninger.
Dirigenten satte herefter regnskabet til debat, hvor der ikke var kommentarer til indholdet.
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 2019 og 2020, så vi kan fakturere kontingentet ved
årets begyndelse.
Forslaget blev vedtaget.

Ad. 6) Valg af medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet
Dirigenten startede med at konstatere, at følgende personer var på valg fra det ’gamle’ repræsentantskab: Kjeld Møller (genopstiller ikke), Susanne Nøhr (genopstiller ikke), Liza Krügermeier (genopstiller
ikke), Michael Larsen (har tidligere trukket sig og genopstiller ikke), Carsten Nøhr Larsen (genopstiller),
Bent Lykke (genopstiller), Gitte Nøhr Andersen (suppleant, genopstiller), Allan Huglstad (suppleant, genopstiller).
Dirigenten konstaterede herefter at der skulle findes i alt 4 personer til repræsentantskabet samt to
suppleanter.
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Herefter blev 4 nye kandidater præsenteret er: Carina Nørgaard Schou (Danmarks Borgcenter), Henrik
Nielsen (Camønogården), Stefan Preusche (Idrætshøjskolen Bosei) og Camilla Bøggild (Galleri Bøggild ikke til stede).
Allan Huglstad foreslog i forlængelse af præsentationen af de nye kandidater, at de to nuværende suppleanter blot kunne forblive suppleanter, da der i foreningens setup ikke er nogen reel forskel på at
være suppleant eller repræsentantskabsmedlem. Dette forslag bakkede alle op.
Herefter blev de 4 nye kandidater valgt ind i repræsentantskabet, mens de to nuværende suppleanter
blev valgt til at fortsætte som suppleanter.
Det nye repræsentantskab består nu af følgende personer (15 + 2 suppleanter, som er maksimum ift.
vedtægterne): Nils Natorp, Simon Zachodnik, Charlotte Bagge, Gregers Münter, Erik Büchert, Carsten
Nøhr Larsen, Bent Lykke, Rasmus Evind, Gitte Kongstad, Niels Olsen, Lone Dalgas Rasmussen, Carina Nørgaard
Schou, Henrik Nielsen, Stefan Preusche, Camilla Bøggild, Gitte Nøhr Andersen (suppleant), Allan Huglstad
(suppleant).

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 formand Nils Natorp, der benyttede lejligheden til at takke Liza Krügermeier og Susanne Nøhr for deres flotte arbejde i foreningen.
Herefter takkede Nils Natorp dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen, og de fremmødte for
deres deltagelse og engagement i turismeudviklingen i området.

Referatet er udarbejdet af Simon Zachodnik, Ansvarlig i House of Møn.

Referatet er godkendt af generalforsamlingens dirigent:
Dato:
Underskrift:

_______________________________________________________
Svend Brorsen
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