Referat fra generalforsamlingen den 31. marts 2017 kl. 16.30

Til stede fra bestyrelsen: Poul Nedergaard Jensen, Jens Rosenkjær, Jessie Pott, Ole Dal, Lis
Iversen og Erik Vium
Afbud fra: Jo Anna Nedergaard og Jakob Grabow
Der var i alt 12 fremmødte
Valg af dirgent
Erik Vium blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt via
netavisen samt email og almindelig post.
Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning blev læst op og uddelt til de fremmødte medlemmer. Den vil
senere blive udsendt som pressemeddelelse.
Der var debat omkring de enkelte sager, og om hvordan foreningen kan formidle
arbejdet, så det bliver forståeligt med henblik på at skabe en bedre stemning omkring
det. Svend Erik Floor: Den ekspertviden, der er i foreningen, kan være et problem,
som i forbindelse med vores pressedebat skal bruges med omtanke.
Jens Rosenkjær: Redningsstationen er en trist sag. Fyrhistorien kunne have været vist
her, men desværre blev foreningens forslag ikke taget alvorligt – at samle historien
der ville ellers være fantastisk. Til gengæld er der fine tiltag, nemlig med hensyn til
afvandingssøen ved Gulmajsvej og stiforbindelserne.
Jessie Pott: Foreningen skal fastholde møderne med René Zeeberg og henstille, at
Skagens ‘brand’ (kvalitetsturisme) bliver fastlagt.
Det kunne oplyses, at i Hjørring kommune er der stor aktivitet, og man har således
lige klassificeret en gammel fiskerbolig i Hirtshals.
Foreningen er blevet indbudt til dialog omkring det gamle sygehus, men der er intet
fremkommet fra rådgiveren. Ideén med sygehuset er, at bygningen skal ombygges til
lejligheder.
Poul Nedergaard Jensen berettede fra mødet med turistkontoret samt handels- og
erhvervsforeningerne, at der generelt var stor utilfredshed med, at byen er i et forfald
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på grund af manglende vedligeholdelse – f.eks. med hensyn til pladsen foran
rådhuset, rådhuset i sig selv, skilte og meget mere.
Det blev fremført, at ikke alt er negativt, og at der lyttes til vore holdninger.
Ole Dal mente, at der skal en debat i gang omkring Fellen, som ligger hen som ruin,
fordi ejeren har krævet ret til at bygge et nyt sommerhus på det fredede klitareal,
inden han fjerner huset og den ulovlige kystsikring. Denne form for sagsbehandling
sker ikke i nabokommunerne. Her fjernes husene på ejerens regning. Den
langmodighed, som Frederikshavn Kommune har vist i denne sag, er ikke særlig god
og direkte til skade for vores kystområde og dermed turismen.
Liv ville gerne, at der kom mere information i form af nyhedsbrev ud til de enkelte
medlemmer.
Regnskabet
Jens Rosenkjær fremlagde regnskabet, og i 2016 beløber indtægterne sig til kr.
5.322,60 og udgifterne til kr. 9.900,-. Dermed mindskes den indestående kapital,
hvilket ikke kan fortsætte. De store udgifter skyldes bl.a. kontingentet til
landsforeningen. Regnskabet blev godkendt med den bemærkning, at revisoren ikke
h a r f å e t s k r e ve t d e t t e u n d e r, m e n d e t s ke r h u r t i g s t m u l i g t , hv i l ke t
generalforsamlingen godkendte.
Bestyrelsen foreslog følgende kontingentsatser for 2018:
• Pensionister og studerende: kr. 200,-,
• øvrige:kr. 300,• Foreninger / firmaer: kr. 750,(inkl. landsforeningens kvartalsvise blad)
Lis Iversen foreslog kontingentsats for pensionister på kr. 150,- og gjorde
opmærksom på muligheden for lavere kontingentsats til landsforeningen, hvis vi
valgte medlemskab uden det kvartalsvise blad, men dette var der ikke flertal for.
Kontingentet stiger så for første gang i syv år på baggrund af ovenstående
bemærkninger.
Behandling af indkomne forslag
Der var ingen forslag.
Valg sf fem bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter og revisor
Alle blev genvalgt, og Jan Jensen blev genvalgt som revisor.
Eventuelt
Svend Erik Floor spurgte, om vi kunne samarbejde med Bytinget, men det kan blive
svært, da Bytinget ikke er høringsberettiget, som Foreningen By og Land er. Dette kan
give nogle knaster, og de to foreninger arbejder ikke ud fra de samme intentioner,
men vi spørger naturligvis Bytinget.
Foreningen blev desuden anmodet om at spørge Forsyningen, hvorfor der opsættes
hvid LED belysning på vejene – I Skagen har der altid været et dæmpet gulligt lys.
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Mødet sluttede kl. 19.30
o0o
Skagen, den 31. marts 2017

Erik Vium
Dirigent

Poul Nedergaard Jensen
Formand
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