Baglandets generalforsamling tirsdag d. 18. februar 2020 – referat.
Formand Tomas Jensen bød velkommen. Der deltog ca. 40 i generalforsamlingen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Søren Lunde blev valgt til dirigent.
Han konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
2. Beretning ved formanden for Baglandet og formanden for Fonden for
Vadehavscentret
Tomas Jensen – formand for Baglandet:
Der er pt. sendt reminder ud om fornyelse af kontingent til 341 årskortholdere.
Bestyrelsens virke:
• Bestyrelsesmøder med planlægning/evaluering af ture samt konstituering
efter generalforsamling
• Udsendelse af nyhedsbrev
Arrangementer i 2019/20
3 arrangementer blev afholdt
1. Juniarrangement med besøg i den nye kulturudstilling og Tundrahaven
2. Oktoberarrangement – østerstur – ca. 25 deltagere
3. Claus Feveile – foredrag om fund ved Okholm ifm. Baglandets
generalforsamling
Andre aktiviteter
Baglandets medlemmer har assisteret Vadehavscentret på anden vis, bl.a.
vedligeholdelse af Tundrahaven og plantning af 200 havtorn.
Formanden for Fonden for Vadehavscentret:
Peter er den egentlige formand, men Klaus trådte til som substitut.
2019 - et rigtig godt år:
92000 gæster
1188 arrangementer
14 faste ansatte og 15 løse ansatte og der er ved at blive ansat en som skal
hjælpe med marketing.
Åbning af det nye køkken – med succes.
Dronningen var på genbesøg.
Kulturrummet kom i gang.
Unesco-kortet er opdateret, og der kommer mere tekst i huset, hvor det er
blevet efterspurgt (incl. i Tundrahaven) samt der kommer audioguides.
Vi er blevet nomineret til European Museums Award, som bliver afgjort i maj,
og der er gode chancer. En pris her kan betyde noget for de internationale
gæster og kommende klimaturister.
Stor succes med højskolekurser.
Bådhuset er påbegyndt og er næsten færdig, helst slut marts, skal indeholde
kajakker, cykler, snorkleudstyr mm.

Højvandsaktiviteter bliver udbudt i 2021. Naturvejlederne er ved at blive
uddannet instruktører.
Vadehavscentret får et motorvejsskilt – det viser sig fra andre attraktioner, at
det giver en stigning i antallet af gæster.
Der er en cykelsti på vej ud til Vadehavcentret..
Vadehavscentret er MEGET glade for al den frivillige hjælp.
Planer for 2020:
Klaus har fået foretræde for regering til at tale varmt for en FÖJ-ordning i
Danmark, som den der er i Tyskland og hvor Vadehavscentret i mange år
årligt har haft en fra Tyskland tilknyttet centret.
Ny storm-film skal laves, har kontakt med animationsfirma.
Den gamle naturskole skal have en overhaling, bl.a. nyt tag og der skal laves
ekstra kontorpladser til f.eks. studerende fra universiteterne.
Der arbejdes videre med en legeplads på Vadehavscentrets udearealer.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
Uffe fremlagde regnskabet, som også er revideret.
Dette års overskud er på 3477 kr..
Regnskabet er enstemmigt godkendt.
4. Indkomne forslag.
Klaus fortalte om det forskellige frivillige arbejde, der foregår på
Vadehavscentret og er man interesseret i at deltage heri, skal man være meget
velkommen til at henvende sig til Vadehavscentret:
Der mangler folk til:
• Lugegruppen (en gruppe som holder Tundrahaven pæn)
• Praktiskgruppen (en gruppe som hjælper med forskellige praktiske
opgaver)
• Oversættergruppen (folk som vil være med til at oversætte tekster fra/til
engelsk og tysk)
Desuden leder Vadehavscentret efter 1-2 rundvisere – de får dog løn for det.
5. Orientering om kontingent (pris for årskort til Vadehavscentret)
Entrépriserne er nu:
Voksne:
120 kr.
Børn:
50 kr.
Årskort:
230 kr.
Der kommer link og rabatordninger med ud med nyhedsbrevet, så man kan se
hvor man kan bruge Vadehavscenter-årskortet, f.eks. Givskud og Trapholt.
Information herom kan også findes på Vadehavscentrets hjemmeside.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Axel Crenzien og Peter Emil – begge
er villige til genvalg.
Begge er blevet genvalgt.
7. Valg af suppleant. Nuværende er Ove Kann, der modtager genvalg.

Ove er genvalgt.
8. Valg af revisor. Nuværende er Henning Bjørnholt, der modtager genvalg.
Henning er genvalgt.
9. Eventuelt
Tomas:
Vi snakkede sidste år om en bustur til Vorsø. Den er ikke glemt. Vi prøver om vi
kan få den arrangeret i år.
Klaus:
Orienterede om den kommende Vorsø-tur, so han har været på med en
højskolegruppe. Man vader over, ca. 600 m til selv øen – vandet kan være fra
ankelhøjde til knæhøjde, bunden er fast. På selve øen går man omkring 2-3 km.
En naturtur i et kulturlandskab. Varighed ca. 5-6 timer.
Bjarne Kiholm:
Foreslår en sejltur med både ud i Vadehavet (der er pt. 3 både, der hver kan
have 12 personer med).
Referent Else Holm Hansen.

