Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i Turistforeningen
for Aabenraa og Grænselandet 31. maj 2016.

Dagsorden ifølge indkaldelse

1 Valg af dirigent
Bestyrelsen/arbejdsgruppen foreslog Jesper Baungaard. Denne blev valgt.
Dirigenten kunne fastslå, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt varslet.
-

Først fortalte Karsten Justesen om Destination Sønderjylland.

2. Fremlæggelse af arbejdsgruppens forslag til fremtiden.
- Se venligst vedlagte dokument.
Poul Stenderup fortalte om de tre scenarier der var udsendt til medlemmerne inden
generalforsamlingen.
Herunder at bestyrelsen p.t. består af Poul Stenderup, Erling Madsen og Simon Martin.
Poul Loichtl og Margrethe Stenger har tilbudt at hjælpe bestyrelsen under det første års
arbejde.
Dette førte til en længere debat/meningsudveksling.
Helle Taulbjerg
- Synes ikke at kommunen bakker nok op omkring turismen – den er for nedadgående i
kommunen.
Thomas Andreasen
- Vil ikke give ret – arbejdspladser ligger bedre end de andre sønderjyske kommuner.
Fremgang i Jump a Lot. Der skal gøres op med gratis konceptet man skal selv yde,
kommunen betaler ikke det hele. Hvis man vil opfattes professionelt må man agere
derefter.
Helle Taulbjerg
- Vi vil gerne betale men kommunen skal være med til at bakke op når man ved hvor
vigtigt Turisterhvervet er.
Thomas Andreasen
- Kommunen vil gerne samarbejde omkring sparring og det er det vi gør med
destinationen.
Margrethe Stenger
- Ked af, at vi bliver omtalt som ikke professionelle. Men nu skal vi videre så vi igen har
et lokalt talerør.

Uffe Elbek
- Det er vigtigt at man stadig har en lokal turistservice for medlemmerne. Godt at man
arbejder på at samle kræfterne i et hus. Bedre drift i dagligdagen.
Erik Skifter
- Tre grupper af interessenter.
- De professionelle turistaktører
- Guiderne som yder en stor indsats for vore gæster
- Frivillige som yder en kæmpe indsats
Hvem skal men kontakte - hvor er talerøret.
Thomas Andreasen
- Mener bestemt at aktørerne arbejder professionelt.
- Men Turistforeningen kunne drive deres bureauer videre med medlemskontingenterne
hvis de ville.
Jesper Baungaard
- Det ville aldrig kunne lade sig gøre, at drive bureau uden kommunal støtte.
Thomas Andreasen
- Savner dialog – som med shop i city der nu er placeret hos Business Aabenraa.
- Ønsker turismen forankret på samme måde.
Ole Strandlyst
- Business Aabenraa og Aabenraa Erhvervsforening er meget åbne og vil gerne
samarbejde omkring en model for at få turismen med i Business Aabenraa.
- Håber på et udbygget samarbejde med Turistforeningen så man måske kan
genindføre nogle at de ting der var i det gamle turistbureau.
Tina Eriksen
- Man skal sætte overlæggeren højt.
Uffe Elbech
- Meget enig det hele er drøftet tidligere. Frivillighed har svære kår i Aabenraa – ville
være super med et sekretariat der kan svare på diverse spørgsmål.
Gunnar Pedersen
- Turistforeningen skal fortsætte. Mangler et sted hvor man som idemand kan komme
hen og spare omkring sine ideer.
Poul Stenderup
- Kan fornemme, at der er stemning for et samarbejde med Erhvervsforeningen. Hvis vi
fortsætter vil vi som noget af det første komme rundt og tale med aktørerne, så vi kan
høre hvad det er I ønsker af en Turistforening.
Helle Taulbjerg
- Jeg er afhængig af at der sker noget. Vi skal have et sekretariat der samler
informationerne og sender det ud til os.
Ole Strandlyst
- Var på besøg hos Jump a Lot – de efterlyser brochure fra vores eget område.
Erik Skifter
- Hvis man samarbejder med erhvervsforeningen skal man måske overvej at nedsætte
bestyrelsesmedlemmerne fra 5 – 3.
Poul Stenderup
- Det er således forslag 3 vi arbejder videre med. Dette kræver endnu en
generalforsamling som er fastsat til 15. juni kl. 19.00 på Folkehjem.

3. Valg til bestyrelsen
Poul Stenderup
Erling Madsen
Simon Martin
Margrethe Stenger
Poul Loichtl
Alle sidder for en et årig periode.
4. Eventuelt.
Turistforeningen takkede Jesper Baungaard for virket som formand og dirigent.
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