Møn – Sydsjælland Turistforening

020216/ee

Referat fra repræsentantskabsmøde i Møn-Sydsjælland Turistforening,

Mandag den 1. februar 2016 kl. 16.00 til 18.00 hos Visit Sydsjælland-Møn, Algade 97, 4760 Vordingborg.

Deltagere:
Formand:
Næstformand:
Bestyrelsesmedlem:

Repræsentanter:

Suppleant:

Referent:

Nils Natorp (NN)
Ole Eskling (OE)
Silje Brenna (SB) Uden afbud
Keld Møller Hansen (KMH)
Michael Larsen (ML)
Inger Drachmann (ID)
Susanne Nøhr (SN)
Lise Særslev (LS) Uden afbud
Carsten Nøhr Larsen (CNL)
Bent Lykke (BL) Afbud
Ton Vermeer (TV)
Liza Krügermeier (LK) Afbud
Gitte Kongstad (GK) Uden afbud
Erik Büchert (EB)
Jeanett Kongslev Uden afbud
Erling Elbom (EE)

Referat i henhold til dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2) Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt med bemærkninger fra Ton Vermeer – nyt referat udsendes.

3) Formanden orienterer/ siden sidst.
Arbejdet med House of Møn herunder:
o
o
o
o
o
o

Placering (forhandling med Vordingborg Kommune),
Økonomi (forhandling med Vordingborg Kommune),
Samarbejdet med Møns Handelsstandsforening
Forslag til vedtægter
Forslag til juridisk konstruktion
Gennemgang af budget

Formand Nils Natorp gav en kort opsummering af forløbet som følger:
House of Møn (HOM) er et direkte resultat af sidst afholdte workshop, hvor medlemmerne gav udtryk for
et ønske om en fastholdelse af en turistinformation og et tættere samarbejde med handelsforeningen.
Møn Handelstandsforening ved Elly Nielsen, Nils Natorp og Ole Eskling fra Møn- Sydsjælland Turistforening,
har siden workshoppen udarbejdet et set up for HOM, der skal indeholde 3 overordnede funktioner:
o Et sekretariat for de to foreninger
o En turistinformation
o En projektfunktion, der skal sikre en stadig produktudvikling.
Der er sat et budget op for indsatsen, og Vordingborg Kommune har ved borgmester Knud Larsen
bekræftet en interesse fra Vordingborg Kommune i at betale for leje og drift i forbindelse med lejemålet af
Storegade 2.
Der ud over, har en række turistaktører givet tilsagn om finansiering af HOM i de næste 3 år.
Et omkostnings budget på 746.000 kr. modsvares således af budgetterede indtægter på 771.000 kr. I sidst
nævnte beløb er der – ud over beløb fra Vordingborg Kommune og andre aktører, indregnet bidrag fra
indtægter af salg af merchandise, samt projekter.
Fredag den 5. februar holdes møde med Vordingborg Kommune for en endelig aftale om placeringen af
HOM. Vordingborg Kommune har ved et møde efterfølgende borgmesterens tilkendegivelse, givet udtryk
for en anden placering af HOM end udmeldt. Vordingborg Kommune mener således, at kunne se en
hensigtsmæssig placering af HOM på Møn Museum.
Den placering er turist- og handelstandsforeningen ikke umiddelbart interesseret i, da Storegade 2 efter
foreningernes mening er den optimale og rigtige placering for en turistinformation.
En anden mulighed er et samarbejde med Coffee Connection, der i forvejen er lokaliseret på Storegade 2.
Coffee Connection har en åbningstid på 62 timer om ugen, og Ton Vermeer mener, at man hensigtsmæssigt
kan lægge en del af turistformidlingen der. Ton Vermeer mener endvidere, at det budgetterede antal
personaletimer for HOM er sat for lavt (specielt i sæsonen), og at der i det hele taget er en vis usikkerhed i
forbindelse med budgettet.
Ole Eskling påpegede, at det påtænkte Møn Akademi skal levere personale til HOM i sæsonen, og vil
således dække de manglende timer ind.
Carsten Nøhr Larsen kan se en betydelig synergi mellem Coffee Connection og HOM.
Erik Büchert var meget enig i, at fastholde placeringen af en turistinformation på Storegade 2.
Nils Natorp rundende debatten af med et ønske om, at turistinformationen forbliver uvildig, idet blandt
andet sporene fra Præstø skræmmer. Forhandlingsresultatet på mødet fredag den 5. februar er dog helt
afgørende for det videre arbejde med HOM.
Repræsentantskabet vil blive orienteret umiddelbart efter.

Nils Natorp fremlagde efterfølgende udkast til vedtægter for HOM. Disse vil blive fremsendt til
repræsentantskabet efterfølgende fredagens møde – hvis ikke andet besluttes i henhold til mødets
resultat.

4) Foreningens fremtidige struktur
Formanden orienterede om forslag til en ny struktur for foreningen med etablering af turismeudvalg for
Præstø og Vordingborg. Udvalgene skulle være en integreret del af repræsentantskabet, som i forvejen er
sammensat så kommunens geografi er bredt repræsenteret. Udvalgene skulle styrke kommunikationen og
dialogen med turismeaktørerne fra Præstø og Vordingborg.
Det var der mange – og delte meninger om.
Efter debat blev repræsentantskabet enige om at fastholde den nuværende struktur, men også at lave
lokale arrangementer i regi af foreningen, for både at skabe interesse for foreningen, og lægge op til et
tættere samarbejde mellem de lokale aktører.

5) Kontingentsatser fremover
Kontingentet har været det samme siden foreningens etablering og bør reguleres.
Repræsentantskabet ønskede at fastholde kontingentstørrelsen, idet kontingentet pålignes moms
fremover. EE kontakter Øernes Revision for at undersøge mulighederne for moms i forhold til privat
medlemskab og virksomhedsmedlemsskab.

6) Forslag til mødekalender

29. februar 2016 kl. 19.00 – 22.00: Medlemsmøde på Samlermuseet, Thorsvangs Allé 8, 4780 Stege.
11. april 2016 kl. 17.00-19.00: Generalforsamling på Samlermuseet, Thorsvangs Allé 8, 4780 Stege.
15. april 2016 kl. 13.00-14.00: Konstituering, Den Bøhmiske Hal, Sukkerfabrikken.
15. april 2016 kl. 14.00-18.00: B2B messe, Den Bøhmiske Hal, Sukkerfabrikken.
Mødekalenderen er godkendt med den tilføjelse, at mødet den 29. februar kan ændre karakter i forhold til
udviklingen. Det ved vi mere om efterfølgende fredag den 5. februar.

7) Eventuelt
Erik Büchert gav en orientering om Middelalderprojekt Stege. Projektet tager udgangspunkt i den fremgang
Stege har oplevet de sidste år. For at fastholde denne udvikling, skal Stege gå fra at være at være en by man
kører igennem, til at være en attraktion i sig selv – og Stege har en masse at byde ind med.
Projektet har til formål at afdække og fortælle Steges historie ved opsætning af 5 skilte med illustrationer af
middelaldermotiver. Skiltene opstilles ved historiske ”hotspots”, og initiativet er taget af Erik Büchert og
Bent Lykke, med Møn Museum som projektejer.

Michael Larsen orienterede om et nyt projekt i Klintholm Havn, hvor det er lykkedes at få 2.5 millioner fra
Real Dania og 2.5 millioner fra Vordingborg Kommune, til at ”skabe nyt liv i havnen”. Projektet er et resultat
af kystdestinationsprojektet.
Michael Larsen fortalte også om muligheden for – i sæsonen, at leje biler fra Klintholm Havn. Mange sejlere
har udtrykt ønske om dette, så behovet er til stede.
I øvrigt giver Vordingborg Kommune 250.000 kr. til markedsføring af havnene i indeværende år.

Med venlig hilsen
Erling Elbom,
Sekretær
Møn-Sydsjælland Turistforening

