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Bestyrelsen valgte, at vi havde en arbejdende formand, i første omgang ¾ år. Mange af 

Turistforeningens medlemmer har haft besøg og nogle få har ikke. Målet var at besøge flest muligt og 

høre deres mening. Det har givet nogle gode og lange besøg, hvor budskabet var at suge til os, 

ideudvikling og kendskab til medlemmerne.   

Det har i året været glædeligt at sige velkommen til Leif Jensen, Ulfborg og vi måtte sige farvel til 

Tommas Hansen, der var ansat som konsulent, men selv ønskede at stoppe.  

Gennem hele året har vi ønsket at være mere synlige ude i området, både ved at deltage i de fleste 

arrangementer som møder, aktiviteter og generalforsamlinger i lokalområdet. 

Sommervejret var for det meste rigtig dansk men alligevel har det været et godt turistår, og så har 

vejret artet sig her i vinter, så der kunne lægges nyt stråtag på vores bygning. 

 

 

På aktivitetssiden er de grønne markeder stadig rigtig gode, og der er tanker i Vedersø området om at 

udvide med flere aktører, så hele Vedersø Klit summer af marked. Bl.a. var de gratis hestevogns ture et 

stort hit ( ja, vi betalte hestene og kusken ). Ligesom bolchekogning tiltrak mange børn med en sød tand. 

Kræmmerne har villigt stillet op i ti uger og i Vedersø Klit er der plads til flere, måske et 

bagagerumsmarked samme dag. 

Turistforeningen deltog på Forårsmessen i Ulfborg. Det gav ikke de nye privatmedlemmer som vi 

ønskede, men vi fik vist os som en del af handelen. 

 

 

En stor del af turismen er forankret i kommunen, og der har været møder med både Udvalget og i 

Turistforum. Vi har i hele 2016 arbejdet på at få et større og mere repræsentativt forum og her skal lyde 

en særlig tak til chefen for Udvikling og Strategi, Steen Brokær som en rigtig fin kommunal 

samarbejdspartner. I Udvalget for Erhverv og Turisme har vi oplevet rigtig stor interesse for vore tanker, 

ønsker og ideer. Selv om det ikke udmønter i store kr-beløb, er os fra vest også med, og det er jo dejligt 

når det største antal turister trods alt er ved vestkysten. 

Fra turismepuljen har vi fået godt det halve af sidste år, til at lave aktiviteter, aktivitetsprogram og 

markedsføring for i 2017. Så vi må jo tilpasse programmet derefter. 

 

 

Der er opsat nye oplevelseskort af Turistudvalget og Turistenheden. De er monteret over de eksisterende 

Turistforeningsskilte på de fire steder, hvor vi har et infocenter, samt Thorsminde Borgerforening har fået 

lokalskilte med markering af alt, der kan ses og opleves. Vi har været med hele vejen fra ide til 

opsætning og er spændt på, hvor meget turisten vil blive inspireret til at besøge de nævnte steder. 

 

 

Det er glædeligt at Strandingsmuseum St. George åbner i foråret 2017 med et nyt spændende museum 

og endnu bedre, at der bliver en restaurant. Gennem året har det alligevel været muligt at holde focus 

med foredrag og oplysning, så der vil komme mange gamle og nye besøgende.  

Thorsminde Borgerforening har virkelig mange gode tiltag og aktiviteter, som vi kun kan ønske 

fortsætter, da det er med til, at folk kommer til netop vort område og måske bliver nogle dage. Netop 

overnatningerne er det målbare, der focuseres på, og vi kunne godt ønske, at der var ligeså stor focus på 

dagturisterne i Thorsminde, Husbyplantage og Nissum fjord. Men sådan er statistikkerne ikke strikket 

sammen, - vi ved det bare. 

 

 

Turistforeningens Turistguide kan stadig få annoncører, som kan se, at det trykte hæfte har sine fordele, 

og med et nyt lay-out til 2017 vil de 35.000 eksemplarer være med til at markedsføre lokalområdet både 

før, under og efter ferien i vores dejlige natur. 

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 ser godt ud med et overskud på kr. 387.278. Bestyrelsen betegner resultatet 

som tilfredsstillende. 

Bestyrelsen glæder sig over, at egenkapitalen efter overførsel af årets resultat, igen er tættere på at gå i 

plus, ligesom de fremadrettede, positive forventninger til Feriehus Udlejning I/S gør, at bestyrelsen er 

optimistisk vedr. foreningens økonomiske fremtid. 

 

 

Feriehus Udlejning I/S generede i 2016 en omsætning på ca. kr. 22.992.000. Antallet af overnatninger er 

på niveau med 2015, hvorimod der er en mindre fremgang i antallet af udlejede uger. 

Årets resultat er udvisende kr. 1.547.000 i overskud og betegnes som tilfredsstillende. Bestyrelsen 

glæder sig over, at likviditeten fortsat udviser gode tegn og har forventninger om, at 2017 vil give et 

positivt udslag.  

 

 

Jeg vil gerne slutte beretningen med at takke den engagerede bestyrelse, der villigt har stillet op til 6 

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

personale for indsatsen i 2016. 

 

 

 

Steen Lorentzen 
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