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Generalforsamling 

i Svendborg Turistforening 
mandag den 20. februar 2023 kl. 19.00 på 

Svendborg Danhostel, Vestergade 45 
 

******************************************************************************** 
Der deltog 19 personer i aftenens generalforsamling. 
 
Anders Ulrich bød velkommen og takkede for det fine fremmøde. 
 
Punkt 1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Hjalte Brøndum Mansa som aftenens dirigent. Der var ingen modforslag og 
Hjalte Brøndum Mansa var valgt. 
 
Hjalte Brøndum Mansa takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen blev afholdt i 
henhold til foreningens vedtægter, der angav, at indkaldelse skulle ske med 14 dages varsel. Dette 
var gjort med mail med invitation/dagsorden, der var udsendt til alle medlemmer, og annonce 
indrykket i ugeavisen den 1. februar. 
 
Punkt 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning. 
Anders Ulrich aflagde bestyrelsens beretning (se bilag) 
 
Hjalte B. Mansa takkede for beretningen og spurgte, om der var spørgsmål til denne. 
 
Dorte Hoff ville gerne vide, hvad konceptet By-Land betød. 
Anders Ulrich svarede, at det var en blandet ferieform af Kultur og Outdoor. Turisterne vil gerne 
have en ferie med kulturindhold blandet med outdoor oplevelser.  F.eks sove i shelter en nat og 
derefter på hotel med al comfort den næste. 
 
Der var ikke yderligere spørgsmål, og bestyrelsens beretningen var hermed godkendt.  
 
 
Punkt 3. Fremlæggelse af regnskab. 
Morten Lund Jensen gennemgik foreningens regnskab. 
 
Niels Ole Nielsen ville gerne vide, hvorfor foreningens egenkapital stod som indtægt. Normalt ville 
den stå på driftssiden, og det kunne virke, som man ville skjule noget. 
 
Morten Lund Jensen svarede, at der ikke var noget at skjule. Alt var helt relevant. 
 
Der var ikke flere kommentarer til regnskabet, hvorefter det var godkendt. 
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Punkt 4. Fastlæggelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser. 
Anders Ulrich bemærkede dog, at man overvejer en ny kontingentstruktur, men hvis dette bliver 
aktuelt, så indkaldes naturligvis til en ekstraordinær generalforsamling. 
Dette afhænger af, om man bliver enige med de øvrige sydfynske turistorganisationer om et 
tættere samarbejde omkring Geopark. 
 
Der var ingen kommentarer, og forslaget var hermed vedtaget. 
 
 
Punkt 5. Fremlæggelse af budgetforslag til det kommende år. 
Anders Ulrich fremlagde budgetforslag. 
 
Anders Ulrich spurgte, om der var kommentarer til budgettet, og John Arly Henriksen takkede 
Mette Dennig, fordi hun ville fortsætte som frivillig sekretær i foreningen. 
 
Der var ikke flere kommentarer til budgettet, hvorefter det var taget til efterretning. 
 
 
Punkt 6. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag til foreningen 
 
 
Punkt 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg var: 
Mogens Balle Jørgensen & Mads Dirckinck-Holmfeld 
 
Begge var villige til genvalg og bestyrelsen indstillede valg til begge. Der var ingen modkandidater, 
og de var begge derfor genvalgt. 
 
 
Punkt 8. Valg af revisor 
Ole Krossteig, Restaurant Svendborgsund var villig til genvalg, og han blev valgt uden 
modkandidater. 
 
Punkt 9. Eventuelt 
Mads Dirckinck-Holmfeld fortalte, at den ene af de skærme, der blev anvendt under Landsstævnet 
nu var opstillet på Naturama, og den blev flittigt brugt, når gæsterne fra Naturama skal finde ud af, 
hvad de ellers skal opleve i byen. 
 
Anders Ulrich opfordrede alle til at gå ind på Facebook og blive ”Ven” med Svendborg 
Turistforening, idet dette sted fremover vil blive brugt til informationer fra Turistforeningen. 
 
Indkaldelser til bestyrelsesmøder, referater fra disse samt fra generalforsamlinger ligger alle på 
Turistforeningens hjemmeside. 
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John Arly Henriksen fortalte, at byrådet havde været glade for Landsstævnet i sommer, og at 
pengene havde været godt givet ud. 
 
Der var derefter ikke flere spørgsmål. 
 
Anders Ulrich takkede derefter for afviklingen, og generalforsamlingen afsluttedes kl. 19.35. 
Han gav derefter ordet videre til Mikael Hansen fra Kulinarisk Sydfyn. 
 
 
 
 
 
 
Svendborg, de 20. februar 2023 
 
 
 
 
 
________________________________                                    ______________________________ 
Hjalte Brøndum Mansa,              Mette Dennig, 
dirigent               referent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


