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Generalforsamling i VisitMiddelfart 

22.03.2022 kl. 16-18 på Comwell Kongebrogaarden i Middelfart 
 

Generalforsamlingen 

Førend vi tager hul på dagsordenen, præsenterer Gitte Buchberg, ny turistchef for VisitMiddelfart 

pr 1. marts 2022, sig for de tilstedeværende. Hun giver et kort oprids af sin baggrund og erfaring 

og fortæller derefter om de forventninger hun, som turistchef, har til det kommende år 2022. 

Forventninger der blandt andet indebærer, at VisitMiddelfart arbejder videre med at gøre 

Middelfart til gæsternes favorit destination med gode oplevelser, shopping og ikke mindst 

bæredygtighed.  

Derudover glæder VisitMiddelfart sig til at forsætte det gode samarbejde med Handelsstands-

foreningen, Middelfart Erhvervscenter samt Brobygning Middelfart. Et samarbejde som Gitte 

betegner som stærkt, hvor man er sammen om på tværs og i fællesskab at styrke Middelfarts 

attraktivitet med øje for området samt vores medlemmer. 

I 2022 vil VisitMiddelfart også intensivere arbejdet med at være mere synlige og dermed øge 

kendskabet nationalt såvel som internationalt til VisitMiddelfart og medlemmer. 

Hermed runder Gitte sin præsentation af.  

 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

4. Indkomne forslag  

5. Valg til bestyrelsen 

6. Valg af suppleant til bestyrelsen  

7. Valg af revisor 

8. Godkendelse af budget for næste år samt fastsættelse af kontingent 

9. Eventuelt 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen forslår at Johannes Lundsfryd Jensen, Borgmester i Middelfart vælges som dirigent og 

forsamlingen er enig i dette. Hermed vælges Johannes som dirigent.   

Han takker Gitte for at være med ombord som turistchef i VisitMiddelfart. Han gør herefter 

opmærksom på, at der er indkaldt lovligt til generalforsamling jf. vedtægterne via annonce i Fyns 

Stiftstidende den 7. marts 2022.  
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2. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse  

Jane Madvig, formand for VisitMiddelfarts bestyrelse, overtager ordet og forelægger formandens 

beretning. Hun takker forsamlingen for at være mødt op. 

• 2021 startede som et meget regnfyldt forår, som heldigvis senere bød på en fornuftig 
sommer. Det skønne vejr kombineret med, at der igen kom en åbning midt i coronatiden, 
gjorde at en masse danskere igen valgte at blive hjemme.  

• I forbindelse med branding af Visitmiddelfart, efter ”skilsmissen” fra Fredericia, blev der 
udarbejdet et nyt DNA og en helt ny branding. 

• Dermed et helt nyt website, nye SoMe kanaler, nyt trykt materiale og udarbejdelse af 
videoer, der har samlet fortællingen om Middelfart og omegn i en stærk identitet. 

• 2021 bød på modtagelsen af Eden prisen 2022, der vil øge den internationale 

opmærksomhed. 

• VI hjalp også medlemmer med fondsansøgninger. Vi rejste mere end 1 mio kr. i støtte. 
 

• Vi har arbejdet målrettet med at få bæredygtig turisme på landkortet og i samarbejde med 
Middelfart Kommune landede vi som nr. 20 på det globale bæredygtighedsindeks. (GDS) 

 

• Vi har påbegyndt arbejdet med at lave ny turistguide til 2022, hvor fokus har været på det 
redaktionelle indhold og endnu flere lækre billeder, som vil lokke flere gæster til 
Middelfart. Tak til Helle, som har knoklet med at få turistguiden klar til 2022. 

 

• I 2021 forsatte vi samarbejdet med erhvervsforeningerne og Brobygning Middelfart. Vi 
samarbejder på tværs om at styrke byens attraktivitet med øje for området samt vores 
medlemmer.   

 
• Herfra skal der lyde en kæmpe tak til jer medarbejdere, der arbejder i huset. I har knoklet 

for at få det hele til at køre – også mens vi ventede på ny turistchef. 
 

• 2021 har også budt på udfordringer særligt i forhold til vores bookingsystem. Lange ”nede” 
tid, lange svartider og ikke mindst meget besvær med at få hjælp til at fejlfinde og rette op. 
 

• I 2022 skifter vi til en booking, som ikke behøver en lang udviklingstid og dermed en stor 
pose penge.  

 
• Det vigtigste i processen med at få fundet en alternativ bookingportal, var at der ikke er 

”nede” tid og at der altid er hjælp at hente i backoffice og at systemet er på dansk og nemt 
at tilgå for vores aktører, der skal benytte bookingsystemet. Vi glæder os til at rulle det ud. 
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• Samarbejdet med Destination Fyn er kommet godt i gang og fungerer rigtigt godt. Det har 
udmøntet sig i bl.a. projekter som Østersøruten, HikeFyn, Herregårdsruten og fælles 
markedsføringssatsninger som Bland Selv Fyn vi har kunne gribe ind i og få gavn af – særligt 
på vores digitale platforme. 

 

• Vi har forventet os rigtig meget af samarbejdet med Destination Fyn, og det er heldigvis 
indfriet. Vi er en del af en stærk fortælling på tværs af Fyn og en allerede stærk 
organisation.  
 

• Det er også vigtigt for mig at sige her i dag, at der ikke skal herske nogen tvivl om, at vi 
ønsker at fortsætte det gode og stærke samarbejde vi gennem årene har bygget op 
sammen med VisitFredericia.  

 

• Hertil sidst vil jeg gerne opfordre til at forblive medlem af VisitMiddelfart eller melde jer 
ind. Deltag i vores fælles turismevækst. Få indflydelse på fremtiden og fremtidens set up i 
VisitMiddelfart.  
 

• Tak til bestyrelsen og teamet for en stor arbejdsindsats og et godt samarbejde. 
 

Kommentarer til beretningen:  

- Johannes Lundsfryd, Borgmester Middelfart Kommune:  

 

• Han kan se på bundlinjen ud fra de tal, der fremgår af statistikker på powerpoint-showet, 

at Middelfart er ved at være tilbage, hvor man måtte slippe pga. corona. Middelfart står 

som en stor og stærk turistdestination.  

 

• Fremhæver at statistikken viser at ca. hver 4. overnatning, ud af det samlede 

overnatningstal for hele Danmark, foretages på Fyn. Det viser, siger borgmesteren, at 

Middelfart er klar til at tage endnu et skridt ift. udviklingen af Middelfart som 

turistdestination.  

 

 

• Derudover fremhæver han et af højdepunkterne for 2021, nemlig at Middelfart modtog 

EDEN prisen. Det er en pris Middelfart vinder på grund af det langstrakte arbejde med 

bæredygtighed på tværs af Middelfart kombineret med at mange aktører fx hoteller 

bidrager til den bæredygtige indsats. Borgmesteren lægger derfor vægt på at EDEN prisen 

tilfalder fællesskabet. 

 

• Nu skal prisen bruges aktivt og aktører, virksomheder og interessenter skal tappe ind i 

prisen så den giver mening for dem. For hvis Baks Deli kan opnå så meget og udvikle deres 

virksomhed i så positiv en retning på baggrund af en romkugle, hvad kan vi som fællesskab 
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så ikke opnå med EDEN?  

 

• Vi (kommune, aktører, virksomheder osv.) skal i fællesskab løfte prisen. 

 

• Han kommer omkring attraktionerne i Middelfart og nævner Bridgewalking som gør et 

stort arbejde. Det er flot, at de formår at få lige knap 50.000 besøgende forbi. Men hvad er 

det næste? Hvad skal de nu? Borgmesteren fortæller at fonden bag Bridgewalking har 

sparet næsten 10 millioner op som der nu arbejdes på skal ud og gavne turisme og 

naturen.  

 

• CLAY Keramikmuseum har samlet penge sammen til at skabe et underjordisk sikkert rum, 

således at det bliver muligt at tiltrække udstillinger fra øverste hylde. Et nyt 

forretningsområde, som man ikke har kunne betræde før pga. manglende sikkerhed. 

 

 

• Middelfart Museum arbejder på at udvikle området i Teglgårdsparken og vil benytte de 

underjordiske gange på det gamle Psykriatiske hospital til at lave udstilling om psykiske 

sygdomme. 

 

• Vi alle skal turde investere og udvikle os og fremhæver herefter at vi er fælles om events 

som fx FynRundt, RockUnderBroen.  

 

 

• Til slut roser han fundamentet, der er skabt i VisitMiddelfart. Han betegner det som 

lækkert og mener det viser kvalitet. VisitMiddelfarts brand DNA taler godt ind i Middelfart 

som destination der emmer af kvalitet ift. til attraktioner og steder og det vi har at tilbyde. 

 

Spørgsmål fra forsamlingen: 

Hvorfor nævnes Naturpark Lillebælt ikke så ofte og hvorfor er samarbejdet ikke er mere tydeligt. 

Hvorfor bruges det ikke mere aktivt det brand?  

Gitte Buchberg, turistchef, tager bolden og forklarer, at det kommer vi også til i 2022 og at et 

møde allerede er i kalenderen.  

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Claus Urhøj fra BDO fremlægger det reviderede regnskab. 

Blank påtegning. Ingen kritiske påtegninger.  

Aktive og passive stemmer.  
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Regnskabet i hovedposter hermed gennemgået. Dirigenten spørger forsamlingen om nogle sidder 

med spørgsmål. Ingen spørgsmål og regnskabet er hermed godkendt.  

4. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

5. Valg til bestyrelsen  

- Line Jepsen fra Mira III modtager genvalg 

- Simon Frandsen, Fjeldsted Skov Hotel & Konference  

- Jane Madvig fra Vejlby Fed Strand Camping modtager genvalg - dog ikke som formand.  

Dirigenten gør opmærksom på at bestyrelsen konstituere sig. 

Træder ud af bestyrelsen:  

- Vibeke Stentoft fra Comwell Kongebrogaarden træder ud efter 14 år. 

- Ole Ebdrup Andreasen, Brugsforeningen for Middelfart og Omegn 

Forslag fra bestyrelsen til indtrædelse: 

- Christina Nielsen, Sixtus, Sinatur Hotel & Konference 

- Niels Bjørn Andersen fra Mr. Andersen 

Dirigenten spørger forsamlingen om andre kunne tænke sig at stille op til bestyrelsen eller om 

nogen i forsamlingen har andre forslag. 

Forsamlingen har ingen indvendinger. Førnævnte er hermed vedtaget.  

6. Valg af suppleanter 

VisitMiddelfart har ikke før haft suppleanter, men bestyrelsen er åbne for suppleanter.  

Dirigenten gør opmærksom på, at det er muligt at melde sig som suppleant under 

generalforsamlingen og at man ellers kan kontakte bestyrelsen.  

7. Valg af revisor 

Bestyrelsen forslår nuværende revisor, BDO. Der er ingen indvendinger fra forsamlingen. Det er 

hermed vedtaget. 

8. Godkendelse af budget for næste år samt fastsættelse af kontingent 

Revisor, Claus Urhøj, fra BDO gennemgår budgettet for 2022. Der budgetteres med et lille 

overskud på 32.000. Budgettet flugter med regnskabet sidste år ift. indtægter 

Dirigenten spørger forsamlingen om der er spørgsmål eller indvendinger. Det er der ikke. 

Budgettet for 2022 er dermed godkendt. 

 

Bestyrelsen forslår samme medlemskontingent for 2022 som i 2021. Forsamlingen har ingen 
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indvendinger, hvorfor det vedtages. 

 

9. Eventuelt 

Lars, Klatretræet, har taletid og præsenterer et nyt koncept for forsamlingen.  

 

Gitte Buchberg runder aftenen af og takker alle for deres deltagelse. 


