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Referat af ordinær generalforsamling 
Torsdag den 6.april 2017 

 1. Valg af dirigent  

Ejner Bækgaard blev valgt som dirigent og kunne erklære generalforsamlingen for lovlig, da indkaldelsen til 

generalforsamlingen blev udsendt den 14.3.2017.  

2. Formanden aflægger beretning  

Formand Anne-Mette Knattrup fremlagde beretning for 2016. Beretningen kan læses på Dansk 

Turismefremmes hjemmeside – på dette link. 

Beretningen blev aflagt uden bemærkninger fra forsamlingen. 

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab  
Kasserer Lars Falk fremlagde årsregnskabet for 2016.  

Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab.  

4. Forslag til budget – herunder fastsættelse af kontingent 

Kasserer Lars Falk fremlagde budget for 2017, hvor det eksisterende kontingent blev fastholdt.  

 

Kontingentfastsættelsen ser således ud:  

Fast årligt grundgebyr på kr. 3.500kr. pr. kommune og derudover kr. 0,08 kr. pr. indbygger i den 

pågældende kommune. Max. Kr. 15.000,- for én kommune.  

For organisationssammenslutninger, der rummer mere end én enkelt kommune, betales der et årligt 

grundgebyr på kr. 3.500,- for den første kommune. Ved flere kommuner i samarbejdet koster efterfølgende 

kommuner 2-4: kr. 2.000,- i grundgebyr og derefter (5-?) kr. 0,- for de efterfølgende kommuner. For hver 

kommune i sammenslutningen betales fortsat 0,08 kr. pr. indbygger. Denne struktur begrundes med, at 

flere kommuner finder sammen i større organisatoriske enheder.  

For andre medlemmer – eks. uddannelsesinstitutioner, er prisen 15.000 kr. 

Der var ingen spørgsmål til kontingentfastsættelse eller budget. Budgettet samt kontingentet for 2017 blev 

godkendt af generalforsamlingen.  

 

5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer 

Der var ingen indkomne forslag til vedtægtsændringer. 

 

6. Valg til bestyrelsen  
Valg til bestyrelsen  

a. Valg af formand. Formanden er på valg i ulige år.  
 

http://www.danskturismefremme.dk/sites/default/files/asp/danskturismefremme/aarsberetning_2015.pdf
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b. Valg af bestyrelsesmedlemmer – i 2017 er Dorte Frandsen og Lars Falk på valg. Begge 
ønsker at genopstille. 
Beslutning: Dorte Frandsen og Lars Falk blev valgt for en 2-årig periode. 

c. Valg af repræsentant og suppleant til Danske Turistchefers Uddannelsesfonds bestyrelse.  
Beslutning: Danske Turistchefers Uddannelsesfond er nedlagt, så dette punkt frafaldt. 

d. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor og revisorsuppleant er på valg i lige år. 

e. Valg af suppleanter. I 2017 er Anja V. Andersen på valg. 

Beslutning: Anja V. Andersen og Kristina Lehmann Schjøtt blev valgt som suppleanter til 
bestyrelsen for en to-årig periode. 
 

7. Eventuelt  
Der var to punkter under eventuelt. 

1. Det blev efterspurgt, at bestyrelsen omsætter en del af foreningens kapital på analysemateriale, som 

gavner foreningens medlemmer. 

2. Det blev efterspurgt, at statistik over Aktiv Danmark hjemmesiden indsamles og distribueres til 

medlemmerne. 

 


