
Generalforsamling for TAKS (Sønderborg Turistforening)  
8. oktober 2020 

 
 

1) Valg af dirigent 
Torben K. Petersen er valgt. 
Formanden konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indvarslet overfor 
foreningens medlemmer og dermed beslutningsdygtig. 

 
2) Formandens beretning 

-Sønderborg Kommune er i vækst når vi ser på overnatning og turist attraktioner. Den 
store satsning på de 3 styrke området historie, madoplevelse og naturen, har været en 
god faktor.  
 
-Aktørudvalget er stadig et meget positiv udvalg og der er god opbakning til udvalget.  
 
-I 2019 var Sønderborg stolte over at kunne tage imod det første krydstogtskib, - der er 
nok langt til at det næste kommer til byen og måske aldrig mere… 
 
- Kulturlivet har fået vist hvad Slagmarken kan og at der er en masse muligheder, som 
har positiv indvirkning kultur, handel og turismen. Dog er der nogle mere praktisk ting 
som trafikregulering i byen, der skal forberedes. 
 
-Tour France og genforeningen er blev flyttet til henholdsvis 2021 og 2022 og det er 
måske en fordel for Sønderborg. 
 
-Gastro guide bliver der arbejdet videre på 
 
-Turistbureau i fremtiden:  der nu blevet sat en masse turiststander op, ved mange 
forskellige aktører, hvor der er et godt flow af turister.  
 
- Covid 19 har sat dybe spor i vores branche, heldigvis har besøgstallene for attraktioner 
og overnatning henover sommer været fantastik.  
 
- Det gode samarbejde mellem Sønderborg Kommune, Aktører og Destination 
Sønderjylland har gjort os stærkere og vi har på den formået at komme længere ud med 
budskabet om at Sønderborg er et attraktivt sted at være gæst og turist. 
 

3) Forelæggelse af foreningens regnskab  
Regnskabet for 2019 blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen. 
 

  



4) Indkomne forslag: Forslag om ændring af foreningens navn 
Der forelå forslag fra bestyrelsen om ændring af foreningens navn til: 
 

Sønderborg Turistforening  
 
hvorved foreningens vedtægter §1 ændres til: 
 

’Foreningens navn er: Sønderborg Turistforening, stiftet den 25. november 2009 og 
med hjemsted i Sønderborg Kommune.’ 
 

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at gennemføre denne ændring af 
vedtægterne. 
 

5) Indkomne forslag: Forslag om ændring af bestyrelsens sammensætning 
Der forelå forslag fra bestyrelsen om udvidelse af foreningens bestyrelse, således at 
denne kan bestå af opt il 7 medlemme. 
 
hvorved foreningens vedtægter §4 ændres til: 
 

’Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 
år ad gangen. I ulige år vælges op til 3 medlemmer og lige år vælges op til 4 
medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Valgbart er ethvert medlem. 
Foreningen kan ad hocetablere og opløse udvalg, fora og klynger for at varetage 
specielle faglige og branchemæssige interesser.’ 

 
Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at gennemføre denne ændring af 
vedtægterne. 
 

6) Fastsættelse af kontingent 
Der er allerede udsendt kontingent for 2020 og det er blevet vedtaget at bibeholde 
dette på 500kr. årligt 
 

7) Valg  
a. af bestyrelsesmedlemmer 
I medfør af beslutningen om at udvide bestyrelsen er i lige år (2020) op til 4 
medlemmer på valg. 
 
Susanne Iversen og Charlotte Wejs valgperiode udløber. Begge er på valg. Begge 
genopstiller. 
 
Lasse Rosenberg Hansen og Gunnar Frederiksen opstiller til bestyrelsen. 
 
Generalforsamlingen valgte alle 4 kandidater for en 2-årig periode. 
 
b. af suppleanter 
Ingen kandidater opstillede som suppleant. Posten er vakant. 
 



c. af revisor 
Henrik Kragh er valgt som foreningens revisor. 
 
d. af revisorsuppleant 
Ingen kandidater opstillede som revisorsuppleant. Posten er vakant. 
 

8) Eventuelt 
Intet yderligere forelå 
 
Generalforsamlingen afsluttedes 
 
 
 
 
Sønderborg, den 8. oktober 2020 
 
 
Dirigent 
Torben Kylling Petersen 


