
Som turistaktør kan du få indflydelse på turismeudviklingen 
ved at blive medlem af Foreningen Destination Vadehavs-
kysten og deltage i generalforsamlingen, hvor der skal 
vælges tre medlemmer til bestyrelsen.

Det foregår virtuelt
onsdag den 28. april 2021 kl. 19.00

Det er også på generalforsamlingen du kan opleve 
destinationschef Hans Peter Folmann give sit bud på 
udviklingen i Destination Vadehavskysten.

Bliv medlem, send en mail til info@vadehavskysten.dk 
og vi kontakter dig.

Generalforsamling med følgende dagsorden 
i henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent.

 Da det er et virtuelt møde, vil bestyrelsen udpege 

 dirigenten.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

3. Årsregnskab til orientering.

 Der foreligger ikke årsregnskab, da foreningen er 

 nyetableret.

4. Budget til orientering.

 Destinationschef Hans Peter Folmann.

5. Fastsættelse af kontingent.

 Kontingentet på 500 kr. fastholdes indtil den ordinære 

 generalforsamling i 2022.

6. Valg til bestyrelsen.

a. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer.

b. Valg af personlige stedfortrædere for ovennævnte.

7. Valg af revisor.

 BDO Revision ved statsautoriseret revisor 

 Niels Peder Aalund er tidligere valgt frem til 

 generalforsamlingen i 2022.

8. Indkomne forslag.

 Skal være modtaget senest den 14. april.

9. Eventuelt.

10. Mit bud på Destination Vadehavskystens udvikling.

 Destinationschef Hans Peter Folmann.

INDFLYDELSE
MEDBESTEMMELSE
FÆLLESSKAB

”Vi vil forstærke turismen 
og placere Vadehavskysten i 

hovedet på udvalgte 
målgrupper, og samtidig styrke 

områdets mangfoldighed
og lokale identiteter, fordi det er 

DEM, der gør os unikke”.

Fanø og Esbjerg Kommune er fra 2021 blevet dannet som destination. Vi markeds- 
fører Vadehavskysten som en attraktiv ferie- og mødedestination. Igennem relevante 
projekter skaber vi udvikling i området og formidler ny viden og analyser til gavn for 
turisterhvervet. Vi skaber stærke samarbejder og netværk på tværs i destinationen og 
i Danmark, da vi sammen kan skabe bedre løsninger. 
Vores formål er at skabe udvikling og vækst for 
turismeerhvervet i Esbjerg og Fanø Kommune. 
Læs mere om os på www.vadehavskysten.dk


