Formanden og bestyrelsens
BERETNING ÅR 2017
Aflagt af Steen Lorentzen

mandag den 19.03.2018
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 de sædvanlige bestyrelsesmøder, men også mange små møder per mail
og vores Facebook-gruppe, som er god til hurtige bemærkninger og info. Det meste af tiden har drejet
sig om vores virksomhed ”Feriehusudlejning I/S”, der nu har arbejdsnavnet Feriepartner Vedersø Klit.
Det kan ses på vore biler, bygning og personalets nye arbejdstøj. Derudover kan jeg fortælle, at de har
slidt hårdt på kontoret for at få det hele til at glide på bedste måde for vore kunder og husejere.
Kaj Christensen er nu vores daglige bureauleder og jeg selv varetager Turistforeningen med ad hoc
opgaver.
I foråret – d. 28.4. – havde vi arrangeret et stort husejermøde. 130 kom for at høre om Feriepartner DK
og Feriepartner i Tyskland samt bestyrelsens bevæggrunde. Der blev serveret flæskesteg og islagkage,
kaffe og fri bar. Der er kommet mange positive tilkendegivelser, som viser, at det nok ikke er sidste gang
vi gør det.
Vi har også sagt velkommen til nye medarbejdere. Det er Trine Bendtsen og Katrine Høj, der er
frontmedarbejdere og Marianne Kristensen, der sørger for at hustjekkere og rengøringsfolkene kommer
helt ind i krogene. Endelig er Tom Watson ansat som servicemand nr. to.
Det har været et dyrt år, som giver udslag på Turistforeningens anpartsdel, hvilket vil fremgå af
regnskabet.
Sommeren har været så god at uge 30 var helt udsolgt på udlejningen og området har været rigtig godt
besøgt.

På aktivitets siden er de grønne markeder stadig rigtig gode, og der er stadig tanker i Vedersø området
om at udvide med flere aktører, så hele Vedersø Klit summer af marked. Bolsjekogning tiltrækker 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.

En stor del af turismen er fortsat forankret i kommunen, og der har været møder med både vores nye
direktør for Erhverv og Turisme Mette Højborg samt i Turistforum. Fra det politiske Udvalg er der trods
valgets udskiftninger givet tilsagn om yderligere samarbejde med os græsrødder, hvilket vi glæder os til.
Turismepuljen har uddelt til flere projekter og vi har da også fået et beløb til at lave aktiviteter,
aktivitetsprogram og markedsføring for, aktiviteter der ikke kan undværes; men en helt oplagt brochure
over de gode legepladser ved kysten, ja - der er 12 af dem, faldt ikke i god jord. Det er ellers vigtigt, da
det i stor grad er småbørns familier, som kan lide det lækre smørhul fra Vedersø klit til Thorsminde.

Turistforeningens Turistguide kan stadig få annoncører, som kan se, at det trykte hæfte har sine fordele,
og med sidste års nye lay-out vil de 35.000 eksemplarer være med til at markedsføre lokalområdet både
før, under og efter ferien i vores dejlige natur.

Strandingsmuseum St. George åbnede 19. maj med spændende indslag, der viser at det vil andet og
mere end at være et museum. Det er blevet et oplevelses museum og en god cafe, som alle især lokale
bør besøge og derved være ambassadører for et sted, som omtales med mange likes og stjerner i
medierne.
Thorsminde Borgerforening har virkelig mange gode tiltag og aktiviteter, som er med til, at folk kommer
og måske bliver nogle dage, ikke at forglemme dagturisterne i Thorsminde, Husby Klitplantage og Nissum
Fjord. Vi ved de er her, selv om de ikke tæller i statistikkerne.

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 i
Turistforeningen - det er tiltrængt, og vi finder selv de resterende kroner, så den snarest kan komme i
luften.
Turistforeningens regnskab har også lidt under Bestyrelsens største beslutning i mange år omkring
ændringer på kontoret og indgåelse i kædesamarbejdet med Feriepartner. Vi er dog sikre på, at
fremtiden vil bekræfte at beslutningen var god og dermed give større afkast fremover.

Feriehus Udlejning I/S generede i 2017 en omsætning på kr. 22.900.000 Antallet af overnatninger har
givet et lidt bedre overskud med lidt færre udlejninger.

Årets resultat er udvisende kr. 600.000 i overskud og betegnes som acceptabelt, da bestyrelsen ser på
årets investeringer og fornuftige satsninger.

Jeg vil gerne slutte beretningen med, at takke den engagerede bestyrelse, der villigt har stillet op til
bestyrelsesmøder, adhoc møder og andre samtaler. Der skal også lyde en stor tak til vort dygtige
personale for indsatsen i 2017.
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