
Baglandets generalforsamling d. 22. september 2021 – referat 

 

1. Valg af dirigent 

Henning Bjørnholt er valgt til dirigent og han konstaterer, at 

generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 

 

2. Beretning ved formanden for Baglandet og formanden for Fonden for 

Vadehavscentret 

Tomas: 

251 medlemmer af Baglandet og samtidig årskortholdere til Vadehavscentret. 

Sidste generalforsamling var i februar 2020 og siden har tiden været præget af 

Corona og derfor har der ikke været nogen ture og også derfor at 

generalforsamlingen blev udsat til nu. 

Uffe Eskildsen har valgt at stoppe i Baglandets bestyrelse og dermed også 

videregive sin plads i Vadehavscentrets bestyrelse, som Else Holm Hansen har 

overtaget. 

Der har været et Søren Solkær arrangement i forbindelse med udgivelse af 

hans bog med stærebilleder. 

Flittige frivillige Baglandsmedlemmer har været aktive under corona med 

praktisk hjælp på Vadehavscentret. 

 

Klaus: 

Her har perioden selvfølgelig også desværre været præget af corona med 4 

måneders nedlukning og afbooking af ture og hjemsendelse af personale. 

Men da Danmark lukkede op igen, fik vi meget travlt igen og har stadig penge 

på kontoen. Alene 450 arrangementer i september og oktober. To nye 

naturvejledere ansat og to ekstra biologer ansat i 4 måneder, hvilket giver 

Klaus mere kontortid.  

Fugleudstilling er kommet i stand og mange fuglekurser/ture med Askov 

Højskole.  

Den gamle naturskole skal gerne med i ombygningsplanerne, men det er dyrt 

og det kræver tid at finde midlerne og forhåbentlig vil kommunen give støtte 

også.  



Penge fra Real Dania er her i efteråret brugt til at afholde en foredragsrække. 

Corona har været en lærerig tid for Vadehavscentret om bl.a. samarbejder og 

markedsføring. 

Tundrahaven er godt holdt af de aktive frivillige samt de har ydet stor hjælp til 

at rydde stierne rundt om Vadehavscentret.  

Vadehavscentret er nomineret til endnu en arkitektpris. 

Vadehavscentret får el-lade-standere. 

Der er mulighed for audioguide rundt i udstillingen. 

65000 gæster tegner det til i år. 

Der blev spurgt til: 

Søen ved Vadehavscentret. Landmanden der ejer jorden er ret begejstret 

herfor og pengene er også fundet, men i mellemtiden er pengegiveren død i 

et trafikuheld og derfor kører der en arveretssag og det trækker frigivelsen af 

pengene ud. 

Kørsel til Koresand, kom i udbud igen. Preben Nielsen og Vadehavscentret har 

fået tilladelse til at køre der i 5 år og det skulle gerne køre fra næste sæson. 

Vadehavscentret er med i et sælturismeprojekt i samarbejde med andre 

sælaktører og Århus Universitet om bæredygtig turisme. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab 

Tomas fremlagde regnskabet, der har været ganske få udgifter og ingen 

indtægter, da den sædvanlige overførsel af midler fra Vadehavscentret til 

Baglandet blev sat i bero sidste år pga. Corona. 

 

4. Indkomne forslag 

Der er ingen indkomne forslag. 

 

5. Orientering om kontingent (pris for årskort til Vadehavscentret) 

Prisen er 230 kr. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Else Holm Hansen, Tomas Jensen og 

Uffe Eskildsen. Uffe modtager ikke genvalg. 

Else og Tomas er genvalgt og Ove Kann indtræder som bestyrelsesmedlem i 

bestyrelsen. 

 

7. Valg af suppleant (nuværende er Ove Kann) 



Jan Ryttergård er foreslået og valgt som suppleant. 

 

8. Valg af revisor (nuværende er Henning Bjørnholt) 

Henning Bjørnholt er genvalgt som revisor. 

 

9. Eventuelt 

Tomas siger, at man rigtig gerne må melde ind til Baglandet med forslag til 

ture og andre aktiviteter.  

Der kom flg. forslag til ture: 

En Dark Sky tur på Mandø og en tur til Koresand, når det kommer op at køre 

og en skovvandring, f.eks. til Stensbæk i maj/juni med en skovfoged som 

guide. 

Til dem, der tager på østerture på det nordlige Rømø, er der kommet en P-

plads og det koster 40 kr. at holde der. 

Til årskortholdere er der forskellige rabatter til forskellige ting. Der ligger en 

liste på Vadehavscentrets hjemmeside, om hvilke rabatter. 

Vadehavscentret kan stadig bruge frivillige til at hjælpe med praktiske ting. 

Vadehavscentret sætter meget stor pris på hjælpen. Vigtigt at Klaus melder 

ud i god tid, for så er der måske flere der kan. 

Hvis nogen spiller klaver, så vil det være en hyggelig start på 

generalforsamlingen med en sang. 

 

 

Referent Else Holm Hansen 


