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20.03.2019

Referat af generalforsamlingen i Turistforeningen for Aabenraa & Grænselandet,
tirsdag den 19. marts 2019 i Arena Aabenraa

Indledningsvis bød formand Poul Stenderup velkommen til de fremmødte, ca. 32,
heriblandt medlemmer, samarbejdspartnere og byrådsmedlemmer.
Dagsorden ifølge indkaldelse
Dagsorden pkt. 1: Valg af dirigent
Bestyrelsens forslag til aftenens dirigent, Erik Skifter Andersen, blev valgt. Erik Skifter
Andersen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet,
indkaldt - og således også beslutningsdygtig. Dagsordenen var i overensstemmelse med
Turistforeningens vedtægter.
Dagsorden pkt. 2: Beretning ved formand Poul Stenderup
Poul starter sin beretning med at klargøre at der i 2018 har været store udfordringer på
bemandingen og at en langtidssygdom blandt personalet har medført at planlagte
aktiviteter ikke er blevet gennemført. På trods af dette har salget af plakater været en
succes i 2018 og bidraget væsentlig til indtjeningen.
Aftalen med Aabenraa Kommune omkring tilskud til et bemandet turistbureau er blevet
fornyet.
I 2018 har TF ansat Sarah Jürgensen som bureauleder efter at de tidligere medarbejder
har søgt andre udfordringer
Samarbejdet med Kommunen – især forvaltningen, men også politisk har været god. TF
har i 2018 fået en plads i bestyrelsen hos Business Aabenraa. Derudover er TF i tæt
dialog med erhvervsforeningen og ser frem til et endnu tættere samarbejde. En udvidet
kontakt til medlemmerne har i 2018 været en prioritet og TF har blandt andet haft succes
med de såkaldte morgenmøder hvor medlemmerne har mulighed for at netværke med
hinanden.
I 2018 har man lavet en forstærket indsats på projekter og også guidede ture. Dette har
også medført at Vægterkorpset er blevet udvidet fra 2 til 7 vægtere.
Fokus i 2019 er at styrke de opbyggede samarbejder yderligere. Derudover arbejdes der
på at udvikle nye guidede ture og pakkeløsninger i samarbejde med aktørerne. Der
arbejdes på, i samarbejde med ShopiCity, at skabe et nyt maritime event der kan knytte
byen og havnen sammen. Der laves målrettet projektudvikling – eksempelvis Dannebrog
800. Der skal i fremtiden satses på netværksdannelse virksomhederne imellem og TF vil
formidle og udvikle seværdige ting i hele kommunen.

I slutningen af 2019 vil VisitAabenraa hjemmesiden overgå til Destination Sønderjylland og
TF skal derfor forstærke den digitale markedsføring på deres øvrige kanaler.
Beretningerne affødte følgende bemærkninger
John Christensen: John takker Poul for samarbejdet. Yderligere bemærker han at det er
positivt at TF vil satse mere på maritime oplevelser – gæster der kommer på besøg kan
godt lide det Maritime. Han foreslår erhvervslivet som samarbejdspartner i udviklingen af
Maritime oplevelser.
Beretningen blev godkendt.
Dagsorden pkt. 3: Gennemgang af det reviderede regnskab 2018 ved Revisor Mads
Klausen – Sønderjyllands Revision, og budgetgennemgang 2019 ved Poul
Stenderup.
Mads Klausens kommentar er at omsætningen er steget i 2018 hvilket blandt andet
skyldes et højere tilskud fra kommunen. På trods af højere omsætning præges regnskabet
dog af udfordringerne på personalesiden og derfor afsluttes 2018 desværre med et negativ
resultat.
Dirigenten satte regnskabet til debat.
Regnskab blev godkendt uden bemærkninger
Poul Stenderup fremlægger budgettet for 2019: Budgettet er kendetegnet af at TF i 2019
gerne skulle have endnu flere medlemmer. Hvis budgettet overholdes vil 2019 give et
overskud på 18.500.
Dirigenten satte budgettet til debat.
Kommentar: TF har i øjeblikket omkring 70 medlemmer, men hvad er potentialet for antal
medlemmer. Poul Stenderup oplyser at et realistisk tal på antal potentielle medlemmer er
omkring 150.
Kommentar: Frede Rudolph opfordrer kommunen til ikke at kalde det for et tilskud til TF,
men en investering i TF og pointerer hvor vigtig det er med en turismeindsats i kommunen.
Kommentar: Jette Julius Kristiansen vil gerne have uddybet hvad der ligger i posten
Projektsalg. Poul Stenderup svarer at det indbefatter i øjeblikket projekt Dannebrog 800 og
et (ikke yderligere defineret) Maritime event.
Kommentar: Magrethe Stenger opfordrer til medlem til medlem hvervning.
Budgettet er godkendt.
Dagsorden pkt. 4: Fastsættelse af medlemskontingent 2019.
Bestyrelsen foreslår at kontingenterne forbliver uændrede.
Kontingentet er vedtaget.

Dagsorden pkt. 5: Valg af bestyrelse.
På valg var Poul Stenderup og Nis Hejsel. Paul og Nis genopstiller ikke. Bestyrelsen
foreslår Hanne Sennels og Lisa Andersen. De blev begge to valgt. Paul Loichtl træder ud
af bestyrelsen i utide grundet flytning fra kommunen og hans plads er dermed på valg for 1
år. Bestyrelsen foreslår Peter Rømer – han bliver valgt.
Dagsorden pkt. 6: Valg af suppleanter.
Bestyrelsen foreslog Tine Eriksen og Jacob Carstensen – begge blev valgt.
Dagsorden pkt. 7: Valg af revisor.
Sønderjyllands Revision blev genvalgt som revisor.
Dagsorden pkt. 8: Forslag fra medlemmer:
Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.
Dagsorden pkt. 9: Eventuelt
Dirigenten giver ordet frit
Martin Bugslag takker på bestyrelsens vegne Poul og Paul for det store stykke arbejde de
har lavet for Turistforeningen.
Poul Kylling Petersen roste Turistforeningen og specielt Poul Stenderup for det gode
arbejde han har gjort siden 2017.
Helle Malene Kjøller Olsen takker Poul for et godt samarbejde med Business Aabenraa de
forgangne år.
Svend Nielsen nævner Kronprinsessens kanonbatteriet som Byhistorisk Forening har
været med til at etablere i forbindelse med kommunen – han opfordrer kommunen til at
lave et turistspot på stedet, med relevant infomateriale, samtidig opfordrer han TF til at gå
ind i et samarbejde heromkring.
Svend nævner yderligere det samarbejde TF og Byhistorisk Forening har etableret ved et
fælles møde i februar måned hvor man kiggede mod Ribe som et godt eksempel på
samarbejder mellem foreningerne. Dette møde har blandt andet medført at man i
september vil uddanne såkaldte by ambassadører blandt byens detailhandlere.
John Christensen opfordrer endnu engang til at kigge på det maritime og bruge de
muligheder der er i kommunen.
Jette Julius Kristiansen opfordrer til at der planlægges en Maritim temadag i Kulturudvalget
og evt. temadag på tværs af de forskellige foreninger og aktører i kommunen.
Erik Skifter Andersen sluttede af med at pointere, at selv om alle i løbet af aftenen havde
talt meget om betydningen af Aabenraas maritime DNA, så var Aabenraa Museum som
søfartsmuseum ikke blevet nævnt en eneste gang, måske fordi Museet i øjeblikket er lagt i
mølposen og udenfor de lokale aktørers kontrol. Museet og Søfartssamlingen er en central
del af Aabenraa autentiske historie og burde være mere synlig.
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