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Referat af generalforsamlingen i Turistforeningen for Aabenraa & Grænselandet, 
onsdag den 21. marts 2018 på Folkehjem 

 
 
Indledningsvis bød formand Poul Stenderup velkommen til de fremmødte, ca. 30, 
heriblandt medlemmer, samarbejdspartnere fra Business Aabenraa og byrådsmedlemmer.  
 
Dagsorden ifølge indkaldelse 
 
Dagsorden pkt. 1: Valg af dirigent 
Bestyrelsens forslag til aftenens dirigent, Erik Skifter Andersen, blev valgt. Erik Skifter 
Andersen Preben Kofoed 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 
 
Beretningerne affødte følgende bemærkninger 
 
Margrethe Stenger: flot at der er fremgang selv i opstartsfasen. Tænker foreningen også i 
fundraising? Poul Stenderup svarede, at det vil der blive, men idéerne kommer i første 
række. 
 
Philip Tietje siger at borgmester og byråd glæder sig over, at foreningen er i gang igen. 
Der er gode perspektiver for en rolle til turistforeningen i forbindelse med Apples byggeri 
og Genforeningen. Der er et møde i kalenderen, hvor Poul drøfter med vækstudvalget, 
hvordan vi kan hjælpe hinanden. Poul Stenderup takker for ordene og understreger at 
foreningen har medlemmernes involvering og benefit som hovedfokus. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
Dagsorden pkt. 3: Gennemgang af det reviderede regnskab 2017 ved Revisor Mads 
Klausen – Sønderjyllands Revision, og budgetgennemgang 2018 ved Poul 
Stenderup. 
 
Mads Klausens kommentar er, at det har været et hårdt år, her hvor foreningen har rejst 
sig fra asken. Men der har været fremgang i forhold til 2016, hvor der kun var udgifter og 
ingen indtægt. 
  



Dirigenten satte regnskabet til debat.  
 
Spørgsmål: hvorfor så lav kontingentindtægt. Poul Stenderup: fordi mange medlemmer er 
blevet meldt ind efter 1. oktober og dermed har haft resten af 2017 gratis. 
 
Kommentar: turistforeningens 70 medlemmer betaler for promovering af hele kommunen – 
det er en kommunal post i nabokommunerne. Poul Stenderup svarer, at Visit Aabenraa er 
foreningens side, men at vi gerne vil sende nogle af de digitale omkostninger videre. 
 
Regnskab blev godkendt.  
 
Poul Stenderup fremlægger budgettet for 2018: Det er et optimistisk budget med initiativ 
og hensigtserklæring. Vi har beregnet kontingentindsatserne efter 100 betalende 
virksomheder og med flere ansatte. Rådighedsbeløbet på 60.000 kan evt. komme til at 
dække, hvis vi ikke opnår den tilstræbte kontingentindtægt..  
 
Budgettet er godkendt.  
 
Dagsorden pkt. 4: Fastlæggelse af kontingent 2015. 
Kontingenterne er uændrede. Kontingentet er vedtaget. 
 
Forslag: det kunne være relevant at få andre virksomheder, der kan se vigtigheden af en 
virksom turistforening, med som støttemedlemmer. Det er vigtigt for byen som helhed og 
også for virksomhedernes ansatte (dvs. tilflytning), at der sker noget. 
 
Dagsorden pkt. 5: Valg af bestyrelse. 
På valg var Pernille Hansen, Paul Loichtl og Mads Mikkel Tørsleff. Paul og Pernille var 
villige til genvalg og blev valgt. Mads Mikkel Tørsleff genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår 
Martin Bugslag. Martin blev 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 
Poul Kylling Petersen roste Turistforeningen for at turde satse og styrke bemandingen. 
  
Helle Taulbjerg foreslår pakkeløsninger, der kommer ud i alle hjørner af kommunen – især 
til seniorer (Forslag: Okseøerne, Frøslevlejren) 
 
Tine Eriksen spørger, om den øgede bemanding gør det muligt at arbejde mere med et 
frivillighedskorps. Helle Taulbjerg foreslår at rekruttere julehjertebyens frivillige til også at 
arbejde om sommeren. Og gerne også et korps i gågaden. 



 
Margrethe Stenger spørger, om Turistforeningen evt. kunne lægge opgaver omkring 
oprydning ud til frivillige. Philip Tietje foreslår, at man taget fat i KIS.  
 
Philip Tietje har deltaget i et udviklingsperspektivmøde i Bov og viderebringer en besked 
om, at Brugsen også gerne vil ha’  infomateriale stående. Philip spørger, om der er en 
udviklingsstrategi for dén slags tiltag. Poul Stenderup svarer, at vi pt satser på det digitale, 
kombineret med bemanding. Men at vi gerne vil have flere informationssteder. 
 
Der er blevet sat digitale pyloner op ved kommunens indfaldsveje. Tinglev Bogtryk 
administrerer driften. Indhold skal have interesse for hele kommunen. Turistforeningen 
opfordres til at sende information om pylonerne i et nyhedsbrev.   
 
Erik Skifter Andersen slutter af med ros til foreningen: ’I har gjort det flot’. 
 
 
 
Dirigent: 
  _______________________________________________________ 
 Sign: 
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Bestyrelsen konstituerer sig på næstkommende bestyrelsesmøde. 
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Majbritt Høy Nissen (21.03.2018) 
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