Referat generalforsamling Blåvand Udvikling 26.marts 2019
AM Lidegaard vælges til dirigent
Dirigent erklærer at generalforsamling er lovligt indkaldt.
Formanden Finn Christensen aflægger beretning:
2018 har været et turbulent år.
Redningshuset: Der blev fundet penge til renovering. Det er Søren Eriksens fortjeneste og han bliver
nu æresmedlem af Blåvand Udvikling. Varde Museum laver materialer til udstilling. Tanken er et
madpakkehus med udstilling.
Blåvand Byskov:
Vi afventer tilladelse fra Kystdirektoratet. Intet kan påbegyndes før vi har tilladelse.
Udviklingsplan for Blåvand:
Dette førte til nye vedtægter for Blåvand Udvikling og plads til Borgerforening og grundejerforeninger.
Der kom god dialog omkring udviklingsplanen. Alle vil det bedste for Blåvand og alle foreninger bakker
op omkring masterplanen og vi kan nu bedre tale med een stemme i forhold til kommunen og andre.
Aktiviteter i 2019:
Udstilling i redningshus
Kystdirektoratet ansøges om tilladelser i forbindelse med byskoven.
Fyrtårn i ”Snurom”
Kommunen er i gang med at bruge penge på trafik
Arbejdet med masterplan er i fuld gang
Kommentarer fra forsamlingen:
Brian Ø fortæller om COWI der kommer til Blåvand med droner ang trafik
Beretning er godkendt
Regnskab:
Finn gik regnskabet igennem
Budget:
Der laves ikke egentligt budget
Regnskabet blev godkendt
Budget godkendt
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Udpegelse af bestyrelsesmedlemmer:
Blåvand Grundejerforening udpeger 1 medlem:
Søren Bjerre
Grundejerforening Blåvand Nord udpeger 1 medlem:
Poul Hopp
Blåvand Borgerforening udpeger 1 medlem:
Ulf Hansen
Blåvand/Ho Handels- og Erhvervsforening udpeger 2 medlemmer:
Brian Ørnskov
Steen Slaikjær
ProVarde udpeger 1 medlem:
Finn Christensen
Valg af revisor:
BDO genvælges. Vi betaler ikke for arbejdet
Indkomne forslag:
Der er ikke kommet noget
Afstemning omkring ændring af vedtægter:
Finn Erik har kommentar omkring ProVardes deltagelse idet der kommer en ny organisering af
turismen. Vi afventer og ser hvordan organiseringen præcist bliver.
Eventuelt:
Finn Erik beretter om toiletforhold ved fyret. Kommunen vil sætte toilet op på P pladsen i foråret. Der
er tale om en midlertidig løsning.
Finn Erik har talt med Michael Thygesen ang den gamle Brugs. Der sker ikke noget nyt.
Finn Erik fortæller at der bliver lavet en markering af DKs vestligste punkt.
Finn Erik beretter omkring Xterra og vandrefestival
Finn Erik fortæller at lyskryds ved Hvidbjerg Strandvej vil stå færdig 1 juli.
Søren fra Blåvand Grundejerforening fortæller om status på Kystsikring
Ulf fortæller at tilsagnet fra Aktivitetscenteret til Board Walk er udløbet. Finn har aftalt med Niels
Arne, at der først søges igen, når vi ved hvad der sker.
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