Møn – Sydsjælland Turistforening

020516/ee
Referat fra repræsentantskabsmøde i Møn-Sydsjælland Turistforening,

Onsdag den 27. april 2016 kl. 16.00 til 18.00 hos Kalvehave Labyrintpark, Hovvejen 12, 4771 Kalvehave.

Deltagere:
Formand:
Næstformand:
Bestyrelsesmedlem:

Repræsentanter:

Suppleant:

Referent:

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

Forinden mødet:
Silje Brenna havde efter aftale med sekretariatet sendt stedfortræder Gregers Münter, der blev budt
velkommen af Nils Natorp. Repræsentantskabet havde en kort diskussion om praksis ved stedfortræders
deltagelse i et møde, og man enedes om, at en stedfortræder repræsenterer virksomheden (i dette tilfælde
Hotel Frederiksminde), og at stedfortræder fuldgyldigt kunne deltage i mødet.
Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2) Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt – med den tilføjelse, at det sidste referat er fra generalforsamlingen. Dette referat blev
offentliggjort uden dirigentens godkendelse. En teknisk fejl, som sekretariatet beklager. Referatet blev dog
godkendt forinden udsendelse af formanden, og der har efterfølgende ikke været bemærkninger til dette.

3) Konstituering
Repræsentantskabet konstituerede sig som følger:
Formand:
Næstformand:
Bestyrelsesmedlem:

Nils Natorp (NN)
Ole Eskling (OE)
Silje Brenna (SB)
Keld Møller Hansen (KMH)
Michael Larsen (ML)

4) Formanden orienterer/ siden sidst.
Status på House of Møn:
På et formøde mellem foreningerne forinden mødet med Vordingborg Kommune (onsdag d. 4 maj), er man
blevet enige om at fastholde Storegade 2 som placeringen for House of Møn og forhandler ud fra dette
synspunkt.
Om generalforsamlingen, så var repræsentantskabet tilfreds med fremmødet, og overordnet synes man at
arrangementet blev fint afviklet. Under Martin Benders indlæg om Visit Sydsjælland Møn A/S, Sydkyst
Danmark, branding, osv., blev det dog tydeligt, at der er en vis afstand i mellem de ganske givet rigtige
visioner og strategier, der blev fremlagt, og så den virkelighed, vores medlemmer befinder sig i.
Forståelsen af, at nogle er blevet udvalgt til tidens nye turistinformationer – at vi er hinandens
turistinformation, og at der ikke længere er et decideret destinationskatalog, at der ikke findes nogen
egentlig turistinformation med brochure distribution, henvisninger, osv. var bestemt ikke indlysende for
flere.
Diskussionen på generalforsamlingen og udmeldelserne fra specielt medlemmer af Møn Landbo Turisme
viser, at turistforeningen har op til flere opgaver, hvilket der blev taget fat på som følger:
1) Vi kontakter Møn Landbo Turisme for at aftale et møde mellem Turistforeningen (ved medlemmer
af bestyrelsen) og medlemmerne af Møn Landbo Turisme, med det formål at få klarlagt
forventningerne til hinanden.
2) Vi laver en lille distributionsgruppe bestående af Susanne og Erik, der skal undersøge muligheden
for at få distribueret diverse brochurer mellem forskellige opsamlings/ afleveringspunkter. Målet er
en distribution nu, en opfyldningstur midt på sæsonen, og eventuelt en 3. tur afslutningsvist.
Måske og i virkeligheden en bedre løsning end B2B messen.

5) Planlægning af workshops
Emner til workshops:
1: Turismeakademiet: Business Model: Canvas, ABC kunder & Mål til Handling strategi.
Liza & Susanne står for oplæg og gennemførelse
Dato: Torsdag den 8. december 2016 kl. 15.00
2: Brug af sociale medier, Google, mv.
Nils & Ole står for oplæg og gennemførelse
Dato: Torsdag den 26. januar 2017 kl. 15.00

6) Ny portal kun for foreningens medlemmer
Repræsentantskabet blev præsenteret for foreningens nye portal: www.visitmoensklint.dk. Siden er dog
ikke færdig, idet det kun er Møn der ligger på siden lige nu. Foreningen har dog indgået aftale med firmaet
Pajor om en udbygning af protalen således at også Præstø og Vordingborg kommer til at fremstå som Møn
”forklædet”. Målet er således at den nye portal ar synlig i løbet af juni 2016.
Portalen er eksklusiv for medlemmer af turistforeningen, men vil i en opstart omfatte alt og alle der ligger
hensigtsmæssigt i forhold til links, mv. Senere vil der komme et udskilningsløb således, at et rigtigt godt
argument for at være medlem af Turistforeningen er synlighed på portalen.

7) Mødekalender

Repræsentantskabsmøde: Torsdag den 29. september kl. 16-18, Det gamle Rådhus i Præstø
Medlemsmøde/ opvarmning til workshops: Torsdag den 10. november kl. 15.00, Hotel Frederiksminde m.
mulighed for køb af et måltid mad. Der om nærmere/ senere.
Workshop: Torsdag den 8. december 2016 kl. 15.00, turismeakademiet: Business Model: Canvas, ABC
kunder & Mål til Handling Strategi. Liza & Susanne står for oplæg og gennemførelse
Workshop: Torsdag den 26. januar 2017 kl. 15.00 Brug af sociale medier, Google, mv.
Nils & Ole står for oplæg og gennemførelse

8) Eventuelt
Intet at bemærke

Med venlig hilsen
Erling Elbom,
Sekretær
Møn-Sydsjælland Turistforening

