
  Referat 
  

Generalforsamling/Årsmøde 23. marts 2021 kl. 19.00 VIRTUELT 
 
 

Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent (Forslag: Flemming/UR) 

• Indkaldelse: Facebook 03.03.21 + 19.03.21 og i Ugeavisen 10.03.21.  

• Flemming valgt som foreslået. 
 

2. Valg af referent (Forslag: Flemming/UR) 

• Flemming valgt som foreslået 
 

3. Aflæggelse af beretning om Udviklingsrådets virke i det forløbne år (Formanden) 
Inkl. orientering om et par af de forestående udfordringer 

• Formand Jens Nielsen fremlagde beretningen og gennemgik i denne sammenhæng også grundlaget 
for det fremtidige arbejde, Som for en stor del allerede er påbegyndt.  

• Flere projekter er fortsatte projekter, som strækker sig over flere år og derfor er beretningen for 
disse også en statusrapport. 

• Beretningen og præsentationen vedlægges dette referat og uddybes derfor ikke yderligere her. 

• Til beretningen kom et par kommentarer fra deltagerne i støtte af Rådets arbejde og tilbud om 
opbakning i konkrete sammenhænge. 

 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (Kassereren) 

• Godkendt.  
 

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget (Kassereren) 

• Godkendt. 
 

6. Indkomne forslag  
       a) Ingen 
 
7. Valg til bestyrelsen  
 
På valg er: 

På valg:   Ikke på valg: 
Jens   Flemming 
Inge   Ernst 
CP   Carsten S. 
Jack   Preben 
Henrik (var kun valgt 1-årigt)  Michael 
Kåre (var kun valgt 1-årigt)    
 
Alle perioder vil være 2-årige ved dette valg, idet antal er balanceret og kun nye medlemmer vælges for 
en 1-årig periode. 
Rådet reelt er normeret til 11 personer, men både flere og færre er muligt. UR opererer med 
introduktion for nyvalgte på 1-årig periode det første år.  



 
Udviklingsrådet anbefaler genvalg af dem, som er villige til ny periode.   
 
De rådsmedlemmer, der var på valg genvalgtes.  
 
 
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
Her foreslås Kurt Nielsen (Genvalg af nuværende revisor) + evt. suppleant? 
Kurt genvalgtes. 
 
 
9. Eventuelt. 

• Ingen nye punkter, dog blev der ytret ønsker om større synlighed og markedsføring af byen og de 
nye og gamle opfriskede herligheder byen har at byde på.  

• En bred diskussion om at skabe synlighed omfattende byguider, fysisk guidede ture, mere virtuel 
markedsføring og mere målrettet ”reklame” for byen. 

• Guider kunne være unge under uddannelse til turistøkonomer og dermed også en uddannelse i 
Varde.  

 
 
Generalforsamlingen / Årsmødet afsluttedes i god ro or orden med tak fra formanden for en god oplevelse og 
deltagelse i en virtuel afvikling, men vi glæder os alle ti lat kunne gøre dette ansigt til ansigt igen. 
 
Til dette referat vedlægges:  

a) Formandens beretning  
b) Præsentationen som fremlagt på mødet. 

 
 


