
 Referat 2/4-19 (Generalforsamling) 

 

Dagsorden jf. Vedtægterne:  

1. Valg af dirigent  

Torben Kylling Petersen valgt til Dirigent  

             - Vækst i Turisme i området. 

- Møder, gav gode input, som vi kan arbejde videre med fremadrettet. 

- Styrket værdi i aktørudvalget, som arbejder godt for Turisme erhvervet 

- Destination Sønderjyllands arbejde med at markedsføre området 

- Samarbejde og opbakning på kryds og tværs i Sønderborg Kommune,  

- Mulighed for en guide tur af Henrik Bille, kun for TAKS medlemmer. Dato kommer senere 

- Tour De France kommer til byen, et stort arbejde lægger foran os alle, i dagene omkring. 

- Regnskab for 2018 er godkendt  

 

Der er ikke nogen indkommende forslag. 

1) General forsamling i TAKS 

2) Aflæggelse af formandens beretning og orientering om fremtidige planer for TAKS 

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab ( se vedhæftet file) 

4) Behandling af indkommende foreslag 



- Kontingent for 2020 er fastsat til 500,00 kr. 

6.a)-2 bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode: 
På valg er Torben Kylling Petersen og Theodor Munk Knudsen Begge er villige til at 
modtage genvalg.  

Torben Kylling Petersen og Theodor Munk Knudsen er genvalgt 

6.b) 1 bestyrelsesmedlem vælges for en 1-årig periode: Henrik Kragh fratræder efter 
eget ønske.  

Michael Madsen er valgt for en 1 årige periode. 

6.c) 1 suppleant til bestyrelsen : Står åben 

6.d) Revisor : Henrik Kragh er valgt som Revisor 

6.e) Revisorsuppleant: Står åben 

- Erhvervstræf, ingen turisme, stand for TAKS? Turismen er ind til nu ikke blevet 
inviteret med til det årlige erhvervstræf, dette bør der arbejdes på. 

- Maritime dage, kongelig classic som forening har nedlagt sig selv og derfor bliver 
der ikke flere. Maritime kunne forsat godt være interessant for Sønderborg, bare i 
en ny form. 

- Charlotte Wejs, kunne fortælle at der bliver gratis bykort til alle og at  Allan får 
dem med i bilen, sammen med de andre brochure der bliver delt ud. 

- Kan TAKS være mere aktive over for nye aktører i branchen, for at gøre 
opmærksom på at vi er foreningen for turistbranchen i Sønderborg Kommune. - 
Kunne vi være mere opsøgende og være med til at skabe mere sammenhold og 
værdi for vores medlemmer. 

 

Referatet er godkendt af dirigent: 

Dato:___________  __________________________________ 
                           Torben Kylling Petersen 
 

5.) Fastlæggelse af kontingent for 2020 

6.) Valg af 

7) Eventuelt: 


