
Ordinær Generalforsamling 2020 

torsdag den 9. juli 2020 kl. 19 — 21 

LOOP Buttervej 33B 

Dagsorden i henhold til Vedtægtens § 6: 

VELKOMST- formanden, Karina Boldsen, bød forsamlingen velkommen. 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen forslår: Lars Østerstrand Mikkelsen — som blev valgt som dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

Formanden aflagde bestyrelsens beretning med indledende at gennemgå fordelingen af opga-

 

ver, som bestyrelsens medlemmer, inkl. suppleanterne, har løst. 

Desværre forlader Torben Allan Mikkelsen bestyrelsen efter en god indsats for foreningen spe-

 

cielt med vedligeholdelse af hjemmesiden. 

Foreningen samarbejder med virksomheder, Skagens Byfond, Rotary og Erhvervsforeningen 

I årets løb fik foretaget en 'markedsundersøgelse' blandt medlemmerne mht. tilfredshed med 

tilbud og de muligheder, foreningen giver medlemmerne, både ift. vores kommunikation via 

web, Facebook og LinkedlN og de ret forskellige events, vi har gennemført: 

Besøg på Ruths Hotel + samarbejde med hotellet om vinterbade-event. 

En aften om "Robotterne kommer" 

Skagen maratonløb med tilskud til medlemmers deltagelse 

Støtte til "Maraton-sang" på Grenen Museet 

"Museet efter lukket! På Skagens museum 

Møde med Skagen Havn særligt om Cruise-anløb og -udvikling 

Desuden har vi arbejdet meget på at markedsføre foreningen i forhold til både erhvervsvirk-

 

somheder og private — bl.a. med visitkort i mange butikker 

Sponsorat til Skagen Festival, som i 2020 ikke bliver aktuelt 

Foreningens medlemstal har været pænt stigende de senere år, formodentlig sammenhørende 

med en bevidst kommunikationsstrategi: først med flyers og fortsat med visitkortene. 
Whisky-smagning kunne ikke tiltrække deltagere nok — med aflysning, og den mangeårige tra-

 

dition: Grill-aften på Color Hotel måtte aflyses. 
Aftenen om digital udvikling med Natasha Friis Saxberg blev udsat til det kommende efterår. 

Det er bestyrelsens holdning, at vore events gerne skal have en vis eksklusiv karakter — f.eks. 

virksomhedsbesøg, som ellers ville mindre tilgængelige. 
Der blev stillet spørgsmål omforeningens engagement i udviklingen af Skole Marken, hvortil 

formanden kunne svare, at foreningen har deltaget i det offentlige møde om de hidtil skitserede 
planer, som Skagen Byfond sammen med kommunen er engageret i, bl.a. med den danske 

kunstner Jeppe Hein tilknytte projektet. 
Herefter tog generalforsamlingen beretningen til efterretning. 

Beslutning om godkendelse af årsrapporten og disponering af årets resultat. 

Formanden gennemgik det fremlagte regnskab med revisors blanke påtegning. 



Resultatet for 2019 blev en del bedre end det forrige år opstillede budget, idet foreningen havde 

haft en medlemsfremgang med øget kontingentindtægt til følge, og at de budgetterede omkost-

ninger med en del variation samlet set var blevet mindre en budgetteret. 

Bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen: overskuddet kr. 12.793 tillægges egenkapita-

len. 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet og indstillingen om overskudsdisponering. 

3. Initiativer for det kommende år. 
Sidste år, 2019, måtte bestyrelsen aflyse et par events, som ikke fik tilstrækkelig tilslutning: 

Whisky-smagning og den traditionelle Grill-aften på Color Hotel blev aflyst og Natasha Friis 

Saxberg: om digitaliseringsudviklingen blev udsat til det kommende efterår. 

I indeværende år har pandemien 'forstyrret' mulighederne, så 'Karinas vandring på Caminoen' 

har måttet udsættes til senere på året - oktober. 

Gin-smagning vil formanden gennemføre uanset tilmeldinger! Maraton-sang på Grenen støtter 

foreningen og kan anbefales. Foreningens giver tilskud til medlemmers deltagelse i Skagen-

løbet. Omvisning på Museet efter lukketid er i år ændret til 'Museet før lukketid' i et lidt æn-

dret forløb. Virksomhedsbesøg på Kastensens Skibsværft er netop blevet annonceret på Nemtil-

meld. 
Sponsorstøtten til Skagens Festival blev 'sparet' i år, men er aftalt fortsat næste år, og forenin-

gen får er par fribilletter til bortlodning blandt medlemmer. 

Foreningens erhvervsmedlemskab på Skagens Museum som Guldsponsor giver også mulighed 

for uddeling af et antal billetter til foreningens medlemmer. 

Gennemgangen af aktiviteterne tog generalforsamlingen til efterretning. 

4. Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent. 

Det foreliggende forslag til budget 2021 blev kort gennemgået af formanden: det konservativt 

med en forsigtig medlemsfremgang og realistiske forventninger mht. omkostningsudvikling = 

et meget beskedent underskud: kr. 1.100 

Det blev for forsamlingen beklaget, at det med de givne lysforhold var meget vanskeligt at læse 

de projicerede tal — hvilket formanden beklagede: næste år skal vi sørge for læsbart materiale til 

generalforsamlingen. 

Budget 2021 betyder også, at bestyrelsen ikke ser nogen grund til at ændre kontingentsatserne. 

Generalforsamlingen tog budget 2021 med uændret kontingent til efterretning. 

5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 

Der forelå ingen forslag til behandling. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

På valg er i år Karina Boldsen og Ole Bo, som begge er villige til at modtage genvalg. Torben 

Allen Mikkelsen af arbejdsmæssige grunde besluttet at trække sig fra bestyrelsen. Derfor ind-

 

stiller bestyrelsen, at suppleanten Bjørn Kristensen opstilles til denne plads. 

Der blev ikke opstillet andre kandidater, så de tre nævnte valgtes med akklamation. 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

Den anden suppleant, som blev valgt 2019, har trukket sig, så der skulle være to nye supplean-

ter, og bestyrelsen havde derfor taget kontakt til Marianne Glundal Nuur og Rene Zeeberg, som 

begge var villige til at modtage valg, hvilket generalforsamlingen så vedtog. 
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8. Valg af revisor. 

Foreningens revisor de senere år, Henning Aabrik, ønsker ikke at forsætte, så bestyrelsen har 

kontaktet Søren Anton Pedersen, Aarhus, som har erklæret sig villig til at påtage sig opgaven —

Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens indstilling. 

9. Eventuelt 

Formanden tog her muligheden for at takken Torben Allan Mikkelsen for den gode indsats, han 

har ydet i bestyrelsen det seneste år — "det bliver ikke let, ligeså kvalificeret at overtage de op-

gaver, du har udført!" 

Hermed var generalforsamlingens dagsorden udtømt, og dirigenten takkede forsamlingen og kunne 

erklære generalforsamlingen for afsluttet! 

Formanden takkede dirigenten. 

Efter generalforsamlingen var foreningen vært for et mindre traktement: 

lækkerier fra Skagen Fiskerestaurant. 

Referat: Arne Waage Beck 

Dirigent: Lars Østerstrand Mikkelsen 

Bestyrelseskonstituering: 

Efter generalforsamlingens afslutning konstituerede bestyrelsen sig: 

Formand Karina Boldsen 

Næstformand: Allan Kastor Andersen 

Sekretær for bestyrelsen er forsat administrator Arne Waage Beck 

Vedligeholdelse/opdatering af skagensvenner.dk kan der blive tale om at købe nogle månedlige ti-

mers assistance til. Håndtering af erhvervsmedlemmers link til foreningens web og Linkedin søges 

afklaret af Torben Allan Mikkelsen inden udgangen af august måned. 

Foreningens Facebook-konto skal fortsat passes af Jens Gram. 

Formanden har indkøbt holdere til de visitkort, vi lægger i forretningerne i Skagen. 
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