Referat af ordinær generalforsamling
Onsdag den 30.3.2011 på Hotel Propellen, Billund
1. Valg af dirigent
Advokat Ejner Bækgaard blev valgt som dirigent, og kunne erklære generalforsamlingen
for beslutningsdygtig, da der er deltagelse af 20 medlemmer. Derudover er indkaldelsen
til generalforsamlingen sket korrekt.
2. Formanden aflægger beretning
Anne-Mette Knattrup fremlagde beretning for 2010. Denne kan ses på
www.danskturismefremme.dk
Herefter fulgte en længere og konstruktiv debat om mange af de aspekter, formanden
havde medtaget i sin beretning. Nedenstående er opsummering på denne debat:
Et væsentligt tema var ”Fremtidens turistservice”. Der var bred enighed om, at
udgangspunkt for turistbureauerne skal være, at de skal give turisterne den bedst mulige
service. Der skal tages udgangspunkt i turisterne og deres ønsker. Et stort flertal af de
deltagende organisationer udtrykte ønske om at give økonomisk støtte til en
undersøgelse af, hvordan vi bedst kan servicere kunderne.
Der blev nedsat et analyseudvalg bestående af:
Lene Kamilla Hansen (Horsens Erhvervsråd), Carsten Nielsen (Sydfyns Turistbureau),
Henrik Vej Kastrupsen (Esbjerg Erhvervsudvikling) og Colin Seymour,(VisitVest). Dette
udvalg skal se på, hvordan en analyse kan foretages. Analysen forventes afsluttet
forsommeren 2011.
Anne-Mette Knattrup tager kontakt til KL og VisitDenmark for at drøfte mulighederne
om et samarbejde på analysearbejdet.
Der blev endvidere drøftet muligheden for at Dansk Turismefremme indmelder sig i
Turismens Samarbejdsforum og finder samlokalisering med HORESTA i Turismens Hus.
Denne drøftelse vil bestyrelsen tage med i det videre arbejde.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
Britta Leth udleverede regnskabet for 2010 og redegjorde for dette.
Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab.
4. Forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent

John Larsen og Karen Albrechtsen fremlagde den af bestyrelsen foreslåede
kontingentfastsættelse for 2012.
Det er foreslået, at der opkræves et fast gebyr på kr. 3.500 pr. kommune og derudover
0,08 kr. pr. indbygger i den pågældende kommune eller sammenlægning af kommuner.
Derudover er der et maksimalt kontingent på 15.000 kr. som også er prisen for andre
organisationer, der ønsker at være medlem. Denne struktur blev fra bestyrelsens side
begrundet med, at kommunerne er vant til denne opdeling, når der betales kontingent til
andre organisationer, og at denne model tager højde for sammenslutninger, samt at den
vil være med til at sikre fremadrettede indtægter.
Britta Leth fremlagde budget for 2011 og 2012.
Til dette budget blev der fra Lene Kamilla Hansen stillet spørgsmål til, hvorvidt
rejseforsikringen fortsat skal gælde for medlemmerne af Dansk Turismefremme, da
mange medlemmer er dækket på anden vis. Britta Leth svarede at, rejseforsikringen blev
brugt af 33 % af medlemmerne sidste år. Bestyrelsen tager stilling til, hvorvidt
rejseforsikringen i fremtiden skal fortsætte.
Herudover blev der stillet spørgsmål til, hvordan profilen for den kommende
sekretariatsleder skal være. Hvad skal denne person varetage, og hvad får man for det
tilsidesatte beløb? Bestyrelsen tilkendegav, at der er mange overvejelser i spil ved
udpegelse af sekretariatsleder, og at bestyrelsen har været igennem mange af disse. Det
er vigtigt for bestyrelsen at se på sekretariatet i etaper, således der i første omgang
fokuseres på, at få skabt en relation til bestyrelsen, således sekretariatslederen kan være
supporter for bestyrelsen, og at der yderligeres fokuseres på at komme godt fra start
med det nye sekretariat.; herunder at iværksætte aktiviteter for medlemmerne og
administrere Autorisationsordningen. I forlængelse heraf implementeres handlingsplaner
for udviklingsaktiviteter.
Budget for 2011 blev godkendt af generalforsamlingen.
Det fremlagte forslag til kontingentfastsættelse blev, med stemmerne 19 for og 1 imod,
vedtaget af generalforsamlingen. Budgettet for 2012 blev vedtaget med samme
sammensætning af stemmer.
5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer (Forslag skal være formanden i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
Der er ikke indkommet forslag, hvorfor dette punkt ikke blev behandlet.
6. Valg til bestyrelsen
a. Valg af formand
Formand er på valg i lige år.
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er Dorte Frandsen (ønsker
genvalg),– Colin Seymour og Rene Bengtsson (ønsker genvalg)

Colin Seymour, Dorte Frandsen og René Bengtsson blev alle genvalgt.
Derudover blev Finn Hagedorn (VisitJammerbugten) valgt til den
bestyrelsespost, der har været vakant.
c. Valg af suppleant
Udgået iflg. Vedtægter.
d. Valg af repræsentant og suppleant til Danske Turistchefers
Uddannelsesfonds bestyrelse (kun i ulige år)
Lars Nielsen blev genvalgt.
Niels Baarvig er genvalgt som suppleant.
e. Valg af revisor og revisorsuppleant (begge i lige år)
Revisionsfirmaet Lars Jeppesen blev genvalgt som revisor.
7. Eventuelt.

På spørgsmål fra Michael Andersen blev det diskuteret, hvordan fremtiden ser ud for
studieturene i Dansk Turismefremme. Der var enighed om, at udgangspunktet for
studieturene skal være det faglige i fokus.
Der blev til dette stillet forslag fra Michael Hansen om at en eventuel studietur næste
gang kan foretages til Hamborg eller Gøteborg.
Konklusionen blev, at der ikke behøves at blive foretaget en principbeslutning om
studieturenes fremtid, men lade relevante studiebesøg indgå i kompetenceforløb m.m.
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