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Bestyrelsen har i årets løb holdt 8 bestyrelsesmøder, formanden (jeg) har deltaget i Det Grønne Råds 

møder, Naturparkrådet, 5 møder i Turistforum og 16 andre møder af diverse art. Så selv om vi ikke altid 

er på forsiden, har vi vores indflydelse gældende på mange fronter. 

Bestyrelsesmøderne har i stor grad også handlet om visioner og strategier, og hvordan vi vil lave 

turistarbejde og hvad turisme er - for det er både at give besøgende nogle gode oplevelser, men også at 

få turisten til at bruge vores område til gavn for virksomhederne. Vi vil i bestyrelsen nå et mål der 

fremad rettet kan arbejdes ud fra. 

 

 

Vi har også sagt velkommen til en ny medarbejder. Det er Marianne Thomsen der bl.a. tager sig af FB og 

hjemmesiden samt er frontmedarbejder mm. 

 

Sommeren var god med rigtig mange udlejninger og vores område har været rigtig godt besøgt.  

 

 

På aktivitets siden har der igen været grønne markeder, hvor kræmmerne villigt har stillet op i ti uger og 

der er plads til lidt flere. Turistforeningen har sponseret kørsel i klit, skov og ved fjorden med SeaSide 

Safaris traktorbus. Det gav lidt udfordringer de første gange, da der kun er plads til 37, men med lidt 

skiltning gik de næste 8 ture fint – og så blev der budt på friskstegte fiskefiletter og drikke ved en lokal 

havn – alt i alt en succes. Bolsjekogning tiltrækker også stadig mange børn med en sød tand. 

To bestyrelsesmedlemmer medbragte kage til indvielsen af legepladsen ved Koglehuset, og vi har aftale 

med kommunen om en handicapplads i Thorsminde ved stien, som turistforeningen i sin tid sponserede, - 

fliserne er lagt, så nu skal resten lige op. 

 

 

Turismepuljen har været uddelt til flere projekter, og vi har da også fået et beløb til at lave aktiviteter, 

hvilket vi er glade for selvom det bliver mindre og mindre. Fra næste år er det sikkert slut med de mange 

små tilskud, og der skal arbejdes på enkelte men store satsninger i turismen, så det giver genlyd helt til 

Tyskland. Aktiviteter kan ikke undværes, men vi er da skuffet over ikke engang at blive orienteret om et 

nyt projekt i Thorsminde / Thyborøn, inden det var officielt, og det er ikke for at få fingre i de 4,1 mill kr. 

men når vi er ambassadører i området er det da interessant.  

 

 

Turistforeningens Turistguide udkommer stadig, og det trykte hæfte har sine fordele. Med en ny grafiker 

og lay-out vil de 30.000 eksemplarer være med til at markedsføre lokalområdet både før, under og efter 

ferien i vores dejlige natur. Guiden kan læses på hjemmesiden.  

Foreningens hjemmeside har længe trængt til opdatering og er nu i luften. Vi syntes den er flot, men kig 

selv efter på www.ulfborg-turist.dk. Gode forbedringer modtages gerne.  

 

 

Cafeen på Strandingsmuseum St. George har desværre mistet forpagteren, og der søges en løsning til 

sæsonen. Med få restauranter på kysten er det vigtigt at finde en god og holdbar fremtid, så alle der 

kommer til kysten kan besøge  en restaurant eller den ny åbnede grill/cafe Havglimt.  

Thorsminde Borgerforening har mange gode tiltag og aktiviteter. Der blev sejlet mange turistture med 

Tjaldur, og det må betragtes som en succes. 

Der bliver arbejdet på en cykelsti sydpå fra Vedersø, og første møde er holdt. Og endelig er polimikken i 

Græm Kær om udstykninger i naturområdet et dilemma. På den ene side vil det være godt med flere 

huse og på den anden side skal vi også bevare de områder, der er så unikke i Husby. Turisten og 

gæsterne kommer ikke kun for at fiske, men også opleve den åbne barske natur. 

 

 

 

http://www.ulfborg-turist.dk/


Guiden har annoncører langt rundt, og der er aftaler om salg af billetter, rabatordninger og brochurer. Alt 

denne støtte, siger vi mange tak for. 

Også den nu nedlagte Erhvervsgruppe Vest skal have en stor tak for tilskuddet til en ny hjemmeside for 

Turistforeningen. 

 

 

Turistforeningens regnskab udviser et positivt og pænt overskud på 190.173 kr. men det er helt sikkert, 

at fremtiden med visioner og strategier kommer til at koste kroner.  

Det er besluttet at kontingentet opkræves på særskilt mail i januar måned og ikke sammen med andre 

betalbare ydelser. 

 

 

Feriehus Udlejning I/S / Feriepartner Vedersø Klit generede i 2018 en omsætning på 24.155.000 kr. 

hvilket Turistforeningen er stolte af, da det også gavner i vores regnskab.   

 

 

Jeg vil gerne slutte beretningen med, at takke den engagerede bestyrelse, der villigt har stillet op til 

bestyrelsesmøder, og andre samtaler. Der skal også lyde en stor tak til vort dygtige personale for 

indsatsen i 2018. 

 

 

 

 

Steen Lorentzen 

Bestyrelsesformand  


