
  

 
  

Referat 

Bestyrelsesmøde d. 01/10 2015 

 
Deltagere: Anette Dalsgaard, Jens Jensen,  

Knud Erik Lykke, Viggo Poulsen,  

Sigurd Egenæs, Anna Marie Christiansen,  

Inge Shee, Brian Pedersen 

Afbud:  Troels Madsen 

Referent:  Brian Pedersen 

 
1. Gennemgang af sidste mødes referat. 

Det blev noteret, at den omtalte betalingsterminal ikke var blevet anskaffet. 

Årsagen blev noteret som et ønske om, at det i stedet blev MobilePay  

Business, der skulle anskaffes. 

Dankort betalingsterminal vil komme på tale evt. til næste sæson. 

Formanden påpegede,  at hun ikke var tilfreds med, at bestyrelsens beslutning 

fra sidste møde ikke var blevet gennemført – uafhængigt af begrundelserne. 

 

2. Status på Østsallingklyngen. 

Jens Jensen refererede til det sidste møde i Østsallingklyngen. 

Her blev diskuteret  

- Furs erhvervsaktørers ønske om, at skille Østsalling fra Fursund Turist-   

  information. 

- I Østsalling er der stemning et fortsat samarbejde, da de ikke p.t. er parate 

  til at stå alene 

- Jens Jensen havde været til møde ved Skive Erhvervs- og Turistcenter. 

  Her blev det oplyst, at de (og Skive Kommune) vil stå rådighed for klyngen og 

  støtte op om projektet. 

Østsallingklyngen forbliver et fast punkt på dagsordenen fremadrettet. 

Referaterne herfra skal sendes til FurNyt og til Foreningens bestyrelses-

medlemmer. 

 

3. Status på Fur Udviklingsråd. 

Knud Erik redegjorde kort for struktur og målsætningen for Fur Udviklingsråd. 

Knud Erik blev sammen med John Bertelsen, Mildred Fog og Per Arne 

Teilgaard  valgt som de første fire medlemmer af bestyrelsen for rådet med 

mandat til at udpege yderligere tre. Disse tre blev Alice B. Danielsen, Keld B. 

Rasmussen og Jens Tang. 

Som formand John Bertelsen, næstformand Keld B. Rasmussen, kasserer 

Mildred Fog og Jens Tang som sekretær. 

Målsætningen er på sigt at virke for vækst i beskæftigelse og bosætning på Fur. 

 

2/.. 

- turistinformation 
 

Stenøre 10 
7884 Fur - DK 

Tlf.: 45 9759 3053 
info@fursund.dk 
www.fursund.dk 
Bank: Spar Nord 
Konto: 8510-0007224 893 
BIC (SWIFT): SPNODK22 
Cvr. nr.: 1983 9834  
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Da der skal være udflytning af statslige arbejdspladser til bl.a. Viborg, og da det 

også er hér, Apple ønske at bygge et af deres datacentre, er det en oplagt mulig-

hed her at forsøge at skabe opmærksomhed på Fur. 

 

4. Sæson / personalebesætning 

Sæsonen har været præget af dårligt vejr, hvilket har sat en brat stopper for den 

succesbølge, der har præget området de sidste par år. Det har især været 

dagturisterne, der er blevet hjemme. Antal af besøgende på kontoret er faldet 

med ca. 10-12%. Udlejningen af sommerhuse er status quo i forhold til sidste 

år, og der allerede nu mange reservationer til næste år. 

En person på kontoret i højsæson er for lidt.   

Vi forsøger at skaffe ekstra assistance til den kommende højsæson. 

 

5. Diverse. 

5.1   Hjemmesiden www.visitFur.dk 

Den nye hjemmeside kører i sin nuværende form som prøveside under 

VisitDanmark. Der mangler stadig en del arbejde, og siden er endnu ikke 

offentliggjort. Status blev forevist bestyrelsen. 

Hjemmesiden forventes færdig ved årsskiftet. 

 

5.2   Evalueringsmødet 

Det årlige evalueringsmøde vil i år tage en anden form. Der bliver inviteret  

én person fra turismeerhvervet til at komme og fortælle om praktiske erfaringer. 

Der bliver tid til gensidig debat. 

 

5.3  Tyske Turister 

Tyske turister beder i visse tilfælde om kvittering for bankoverførsel. 

Dette kan gennemføres mod gebyr. 

  

5.4.   Hastighedsbegrænsning 

Hastigheden på øen generelt er for høj. 

Der vil blive taget kontakt til Skive Kommune med ønsket om mere 

skiltning. 

 

5.5.   Mødedatoer: 

Næste bestyrelsesmøde:   Torsdag d. 25/2 2016. 

Kommende generalforsamling:  Torsdag d. 17/3 2016. 

 

 

Ref. 

Brian Pedersen 

 

 


