Formanden og bestyrelsens
BERETNING ÅR 2019
aflagt af Steen Lorentzen

mandag den 17.08.2020
hos Feriepartner Vedersø Klit, Havvej 6-10, Vedersø klit

Turistforeningen
byder velkommen
til årets
generalforsamling

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Bestyrelsen har i årets løb holdt 6 bestyrelsesmøder, formanden (jeg) har deltaget i Det
Grønne Råds møder, Naturparkrådet, møder i Turistforum og andre møder af diverse art. i alt
9 møder. Så vi gør os stadig gældende med kontakter flere steder.
Bestyrelsesmøderne har bl.a. skulle handle om vore visioner og strategier, hvilket har været
svært at få i gang. Året har også haft dialoger vedrørende turistarbejdet. Vi vil i bestyrelsen
stadig have focus på dette.

Året var med rigtig mange udlejninger i vores virksomhed, og vores område har været godt
besøgt. Vi havde i FP 3 uger der var 100 % belagt.

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, da der efterhånden er lidt forfald. Turistforeningen har i
samarbejde med Turistenheden (bevilget 10.000 kr) sponseret kørsel i klit, skov og ved
fjorden med SeaSide Safaris traktorbus Her blev der budt på friskstegte fiskefiletter og drikke
ved en lokal havn. Vi har aftale med kommunen om en handicapplads i Thorsminde ved stien,
som turistforeningen i sin tid sponserede, - den er nu etableret men mangler lige lidt.
Turismepuljen har stillet en underskudsgaranti på 30.000 til sommeraktiviteter.
Turismepuljen er nu helt væk fra 2020 og de enkelte aktører skal selv finde finansiering eller
et samarbejde, der kan give et tilskud.

Turistforeningens Turistguide er standhaftig og udkommer stadig. Priserne er reguleret lidt –
nedad, og så må vi se om det giver flere annoncører. Guiden kan læses på hjemmesiden.
Foreningens hjemmeside www.ulfborg-turist.dk skal løbende vedligeholdes og vi kunne godt bruge en
der er helt dedikeret den og Facebooksiden. Gode forbedringer modtages gerne.

Thorsminde Borgerforening har mange gode tiltag og aktiviteter. Det er vort håb at den nye
bestyrelse i Borgerforeningen fortsætter det gode arbejde og er meget velkommen til at vi
indleder et samarbejde.
Vi tilbød at købe en del ture med Tjaldur, administreret af borgerforeningen, men det gik ikke
igennem da der var flere misforståelser.

Guiden har annoncører langt rundt, og der er aftaler om salg af billetter, rabatordninger og
brochurer. Alt denne støtte, siger vi mange tak for.

Turistforeningens regnskab udviser et positivt og pænt overskud på 548.264 kr. men det er
helt sikkert, at fremtiden kommer til at koste. Og det må den også.
Feriehus Udlejning I/S / Feriepartner Vedersø Klit generede i 2019 en omsætning på
24.194.000 kr. hvilket er samme som sidste år, dog med et lidt bedre resultat. Det er
Turistforeningen tilfreds med, da det også gavner i vores regnskab.
Jeg vil gerne slutte beretningen med, at takke bestyrelsen for arbejdet i årets løb. Der skal
også lyde en stor tak til vort dygtige personale for indsatsen i 2019.

Steen Lorentzen
Bestyrelsesformand

