
 
 

Foreningen Skagens Venners ordinære Generalforsamling 2018 
 

Foreningen Skagens Venner indkaldte den 16. april 2018 til ordinær generalforsamling med ef-
terfølgende spisning 

Lørdag 19. maj 2018 kl. 11.00 på Color Hotel, Gl. Landevej 39, 9990 Skagen. 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent.  
Bestyrelsen forslog: advokat Aksel Groth, som takkede for valget og konstaterede, at generalfor-
samlingen var lovligt indvarslet. 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år: 
 Formanden indledte beretningen med en gennemgang årets aktiviteter: Læger uden Grænser, 

Pinsemorgen-musik m. bjesk, Generalforsamling m. spisning, Grundlovsmøde, Grill-aften, Kunst 
og Mad, Food and Design Market, Skagen Maraton (hjælpere) og Søværnets Støtteskibe,  

 Sponsorater i 2017: Engle opstilling v/jul, Skagen Festival, Maraton-sang og Bytingets arr. 
 En lille reklame: Skagens Rosen i forskellige udformninger kan med rabat købes i Ravbutkken. 
 Kendte udfordringer: det faldende medlemstal = svigtende kontingent indtægt. 
 Generalforsamlingen have ingen bemærkninger – og beretningen blev taget til efterretning. 

3. Fremlæggelse af årsrapport og ledelsens beretning med revisionspåtegning samt beslutning 
om godkendelse af årsrapporten og disponering af årets resultat  
Forretningsføreren gennem gik den uddelte regnskabsrapport – årets driftsresultat tillægges 
egenkapitalen – årsregnskab blev godkendt af generalforsamlingen. 

4. Initiativer for det kommende år.  
 Aktivitetsplanen for 2018, som kan ses på foreningens hjemmeside, blev gennemgået. 
 Dertil var der ingen bemærkninger. 

5. Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent.  
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 200,- for personlige medlemmer, og uændrede kon-
tingent-satser for forretninger og virksomheder. 

 Budgettet for 2019 blev gennemgået (i tusinder) – en lille fejl i tallene påpeget og korrigeret! 
I øvrigt blev der rejst et par relevante spørgsmål: mht. rekruttering af flere medlemmer –  ikke 
mindst at foreningens potentiale bør udnyttes bedre. 

 Forslaget til budget og om uændrede kontingenter blev godkendt af generalforsamlingen. 

6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer – der forelå ingen forslag til behandling. 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
Bestyrelsen har pt. følgende sammensætning: 

Formand Michaël Svejgaard. 
Næstformand Arne Skovbo. Udtrådte af bestyrelsen i februar 2018. 
Flemming Stig udpeget af Skagens Erhvervsforening og Frederikshavns Erhvervsråd. 
Jens Gram, Globesat Skagen. 
Ole Bo, EDC-mægler - på valg – og foreslået genvalgt 
Bente Møller - på valg, og ønsker ikke genvalg 

 




