
 
 
 

Destination Vesterhavet: Referat generalforsamling. 
 
Mandag den 4. april 2022 kl. 17.00  
på Arnbjerg Pavillonen, Arnbjerg Allé 2, 6800 Varde 
 
Velkomst ved Destination Vesterhavet 
 
Formand Lisbeth Valther bød velkommen. 
 
Lisbeth var glad for fremmødet – og glad for at kunne præsentere oplæg fra to af de store nyheder 
i 2022: 
 
Museumsdirektør Claus Kjeld Jensen fra Flugt: CKJ fortalte om historien bag Flugt samt at her 
både vises WWII-flygtningehistorien og alle verdens flygtninges historie. Hvordan fortællingen er 
inde i huset, men også digitalt ude i terrænet. Åbner ultimo juni.  
 
Salgs- og marketingdirektør Thomas Bahn Jespersen fra Lalandia: TBJ præsenterede det tredje – 
Lalandia center i Danmark. Et center med lokal forankring og som man bestræber sig på, passer 
ind i den vestjyske natur. 440 nye huse er klar. Hedder endnu Feriecenter Søndervig, men snart 
Lalandia – indvies i juni. 
 
 
18.00 Generalforsamling 
  
1. Valg af dirigent – bestyrelsen forslog Erik Buhl.  
Erik Buhl valgtes. EB takkede for valg, konstaterede Generalforsamlingen lovligt indkaldt og 
beslutningsdygtig og gav ordet til formanden for beretningen. 
 
2. Bestyrelsens beretning om foreningen i det forløbne år:  
LV orienterede om det forløbne års aktiviteter. (Præsentationen vedlagt referatet). 
Der var et par spørgsmål fra forsamlingen til beretningen, som der blev svaret på.  
Beretningen blev taget til efterretning. 
 
3. Årsregnskab for det forløbne år: 
a. Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse.  
Årsregnskabet blev fremlagt af revisor Claus Bredvig, Beierholm - et lidt større overskud end 
ventet: ca. 800.000. Regnskab blev godkendt. 
 
b. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte 
regnskab - bestyrelsen foreslog overskud flyttet til egenkapital, til evt. pludselig opstået brug. 
Dette blev godkendt. 
 
Dirigenten foreslog pkt. 9 flyttet frem hertil, da resultatet af afstemningen kunne påvirke 
fastsættelse af kontingent. Dette blev godkendt. 
 
Lone Pilely, Vesterhavets Barfodspark fremsatte sit forslag: 
 
Til bestyrelsen for Destination Vesterhavet. Hermed et forslag til forelæggelse på 
generalforsamling i Destination Vesterhavet mandag den 4-4-2022: Ved basis medlemskab af 

https://visitvesterhavet.us4.list-manage.com/track/click?u=40d2ee036a80e71446025dc08&id=fdf26c7825&e=ef7cc0e236


Destination Vesterhavet har man ret til og mulighed for at have brochurer stående fremme på 
turistbureauerne i området. 
 
Herefter argumenterede LP for forslaget det m. henvisning til tidligere tiders praksis og LP’s 
forventninger til et turistbureau. 
På vegne af Destination Vesterhavet redegjorde Direktør Peer H. Kristensen for hvordan den 
nuværende struktur er opstået og hvorfor man bør fastholde den: 

• Seriøs proces med ekstern konsulentbistand – undersøgende, harmoniserende, 
demokratisk vedtaget 

• Medlemskab er medlemskab - partnerskab er markedsføring af de enkelte medlemmer 
• Hvis forslaget vedtages, forventes et samlet tab i aktivitetsindtægter, 

partnerskabsstrukturen er et bevidst valg til at gå efter et større marketingbudget og dermed 
også et større bidrag fra medlemmerne for at sikre midler til at styrke destinationens 
markedsføringsindsats til gavn for alle. 

• Sømærkepartner koster 2000 kr. – Markedsføring hele året. 
Den mindste annonce i Ugeavisen Varde koster 2.395 kr. 

 
Herudover var der en drøftelse af argumenter for- og imod forslaget. 
 
Skriftlig afstemning gennemførtes og resultatet blev: 
12 stemmer for forslaget 
42 stemmer imod forslaget 
 
Der var 46 stemmeberettigede + 8 formandsgodkendte fuldmagter til stede. 
 
Forslaget blev hermed forkastet. 
 
4. Fastsættelse af kontingentsatser og fremlæggelse af budget for det kommende år – bestyrelsen 
foreslår uændret kontingent på 800 kroner + moms. 
Dette blev godkendt. 
  
5. Valg af bestyrelsen: 
På valg er Lisbeth Valther, Mette Bjerrum Jensen og Anders Thygesen. Alle modtager genvalg.  
Alle blev genvalgt. 
 
6. Valg af suppleanter 
Lars Ravnholt og Bent Gråkjær blev valgt. 
  
7. Valg af revision – bestyrelsen foreslog Beierholm v. Claus Bredvig 
Claus Bredvig blev genvalgt. 
 
8. Orientering om det kommende års aktiviteter v. direktør Peer H. Kristensen. 
PHK gav en orientering om kommende aktiviteter. (Præsentationen vedlagt referatet) 
 
9. Indkomne forslag – blev behandlet tidligere. 
 
10. Eventuelt 
Lone Pilely – takkede de, der stemte for hendes forslag. 
 
Dertil kom et par betragtninger fra forsamlingen gående på flg.: 

- Opfordring til at lave en undersøgelse på effekten af vores guide 
- Ros til indsats vedr. affaldsindsamling som OM-HU i Hvide Sande laver. Opfordring til, at 

der presses på for at få affaldskasser udbredt i hele destinationen.  
 

https://visitvesterhavet.us4.list-manage.com/track/click?u=40d2ee036a80e71446025dc08&id=e58e06d864&e=ef7cc0e236


Desuden spørgsmål vedr. basisinfrastruktur, som dog er en kommunal opgave og derfor ikke i 
udgangspunktet kan løses af destinationen. Også afklarende spørgsmål vedr. 
borgerundersøgelsen og destinationens arbejde med gæsteservice. 
  
Formand Lisbeth Valther bad om ordet. Og motiverede hvorfor at man fra bestyrelsen side 
ønskede at udnævne Erik Buhl som æresmedlem. Erik Buhl blev udnævnt som æresmedlem med 
stor applaus fra salen. 
 
EB takkede udnævnelsen og for ro og orden og afsluttede generalforsamlingen. 
 
Ca. 19.00 Middag 
 


