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Til medlemmer af Fomars 

 

 

Billund den 3. maj 2021 

Referat af ordinær generalforsamling i Fomars, Foreningen til markedsføring af 

ferieturismen i Region Syddanmark. 

Onsdag den 28. april 2021 kl. 12.30 – 14.00. Generalforsamlingen blev på Teams.  

 

13 medlemmer var repræsenteret på generalforsamlingen. 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
Else Aldahl blev valgt som dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i henhold til foreningens vedtægt, hvorfor 
den kunne erklæres lovlig. 
 

2. Valg af stemmetællere 

Martin Perregaard-Bitsch blev valgt som stemmetæller. 

3. Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år. 

Christian Woller aflagde foreningens beretning for 2020.  

Beretningen blev godkendt. 

4. Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning 

Årsregnskab 2020 og årsrapport over årets resultater er udsendt til generalforsamlingens  

deltagere. 

Bestyrelsen indstiller Årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Else Aldahl gennemgik årsregnskab for 2020. 

Årsregnskab blev godkendt. 

 

5. Fastsættelse af årligt kontingent 

Bestyrelsen indstiller at kontingentet fastsættes til 5.000 kr. + moms for 2021-2022. 

Kontingentet blev godkendt. 

6. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

Forslag skal fremsendes skriftligt senest den 7. april 2020. 

Der var ikke indkommet forslag. 
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7. Valg/udpegelse af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter i overensstemmelse med 

principperne i vedtægternes § 7 og § 14. 

På generalforsamlingen 2021 er følgende på valg: 

Generalforsamlingsvalgte: 

• Lone Skjoldaa, Bridgewalking med personlig suppleant Heidi Hammer Lings, VisitFredericia/Fredericia 

Kommune er på valg. Begge er villige til genvalg. 

Der er yderligere 2 generalforsamlingsvalgte medlemmer, som ikke er på valg i 2021. 

• Karsten Justesen, Destination Sønderjylland med personlig suppleant Torben Kylling, Universe.  

• Lone Weidemann, Odense Bys Museer med personlig suppleant Henrik Neelmeyer, Egeskov Slot  

 

A og B medlemmer kan ikke afgive stemme ved valg af menige medlemmer på generalforsamlingen. 

A-medlemmer udpeger 3 repræsentanter til bestyrelsen. Disse meddeles på mødet. 

Christian Woller, Legoland, Jan Harrit, Lalandia og Lars Ravnholt, Købmand Hansens  

Feriehusudlejning er pt. udpeget som repræsentanter. 

 

B-medlemmer, som er kommuner, udpeger 1 medlem, valgt blandt kommunemedlemmerne.  

Borgmester Jens Ejner Christensen, Vejle er udpeget med borgmester Ib Kristensen, Billund som 

personlig suppleant. 

B-medlemmer, som er destinationer, har udpeget Erik Dam, Destination Sydvestjylland for resten af 

projektperioden. 

 

Følgende blev valgt på generalforsamlingen: 

• Lone Skjoldaa, Bridgewalking med personlig suppleant Heidi Hammer Lings, VisitFredericia/Fredericia  

• Der var ikke andre foreslåede kandidater, så valget foregik uden afstemning. 

• Valgperioden udløber med Fomars projektperiode i 2022. 

•  

8.  Valg af revisor, jf. § 22 

Bestyrelsens foreslår genvalg til Statsautoriseret Rev. firma Martinsen, Grindsted. 

Revisor blev genvalgt. 

 

9.  Evt.  

Der var intet at berette under eventuelt. 

 

Referent: Else Aldahl 

Referatet er godkendt af formand Christian Woller 

 

Dato 3. maj 2021 ________________________________________ 

 


