Møn – Sydsjælland Turistforening

010215/ee
Referat fra repræsentantskabsmøde i Møn-Sydsjælland Turistforening,

Tirsdag den 27. januar kl. 16.00 til 18.00 hos TAMU Center Vordingborg, Præstegårdsvej 18, 4760
Vordingborg (det tidligere Svend Heinildcenter).

Deltagere:
Formand:
Næstformand:
Bestyrelsesmedlem:

Suppleant:

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

Referent:

Erling Elbom (EE)

Repræsentanter:

Referat i henhold til dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2) Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt

3) Formanden orienterer/ siden sidst.
Man er tæt på at finde den nye direktør for Visit Sydsjælland Møn, der efter planen skal tiltræde 1. marts/
1. april. Indeværende år vil være business as usual, således at året kan bruges til at få platformen for den
nye organisation op i gear. 2016 skal den nye organisation for alvor slå igennem og 2017 kan man måle på
resultaterne der blandt andet skal være stigende antal overnatninger.
Under orienteringen kom formanden ind på offentliggørelsen af kystdestinationsprojektet i den forløbne
uge, og betydningen af dette projekt. Alle deltagende destinationer i projektet har fået udviklet såkaldte
potentialeplaner (dem finder du på www.ckt.dk ) og NN var ikke i tvivl om, at potentialeplanen for Møn har
været stærkt medvirkende til den påtænkte opførelse af 24-26 nye ferieboliger mellem Privathospitalet og
Ellens Cabaret. Investeringslysten hos for eksempel Sukkerfabrikken og Hundesøgård projektet, mener NN
er klare resultater af potentialeplanen så langt.
Potentialeplanen påpeger også den store uudnyttede overnatningskapacitet hos B&B i skuldersæsonen/
lavsæsonen – uden dog at anvise nogen løsninger. Ingen tvivl om, at der ligger et stort arbejde foran, for at
vi alle kan få glæde af dette.
Feriepartner Møn forlader Storegade 2, hvorfor lejemålet bliver ledigt. NN har kontaktet Møns
Handelsforening for at undersøge muligheden for at etablere et foreningernes hus med fælles sekretariat.
Lejemålet Storegade 2 vil muligvis kunne fås meget billigt. Af hensyn til endelige aftaler,
generalforsamlinger, mv. er dette planer, der først kan realiseres til næste år (2016)

4) Planlægning af den kommende workshop.

Erik Büchert og Erling Elbom fremkommer snarest med oplæg. Vær opmærksom på, at datoen er rykket til
den 26. februar, men at tidspunkt og sted – Hotel Møn kl. 18.30-22.00 fastholdes.

5) Planlægning af den kommende generalforsamling.

Det blev besluttet at fastholde den foreslåede dato, således, at generalforsamlingen planlægges til torsdag
den 26. marts på Hotel Præstekilde. Generalforsamlingen afvikles fra 17.00 til 18.30. hvor efter der vil være
spisning (for egen regning)
NN undersøger, om den nye direktør for Visit Sydsjælland Møn kan give indlæg.

6) Årets Turistplakat & B2B messe – ny dato

Det blev besluttet at ændre datoen for messen til fredag den 17. april fra. Kl. 14.00 til 17.00 – men i øvrigt
med samme oplæg.

7) Udpegning af medlemmer til facadeudvalgene i Præstø, Stege og Vordingborg.

Inger Drachmann og Carsten Nøhr Larsen repræsenterer foreningen i facadeudvalgene i henholdsvis
Vordingborg og Stege. Foreningen har mulighed for at blive repræsenteret i Præstø, og for så vidt Silje
Brenna har tid og lyst er det som skrevet en mulighed.
Silje kontakter EE hvis interessen er tilstede.

8) Mødekalender
Det blev aftalt, at der ikke afholdes flere repræsentantskabsmøder forinden generalforsamlingen, og det
betyder, at vi skal se at få styr på, om der er nogle der eventuelt ikke stiller op til repræsentantskabet.
På valg er:
Keld Møller Hansen (Bestyrelsen)
Bent Lykke (Repræsentantskab)
Susanne Nøhr (Repræsentantskab)
Carsten Nøhr Larsen (Repræsentantskab)
Ton Vermeer (Repræsentantskab)
Liza Krügermeier (Repræsentantskab)
Suppleant: Erik Büchert
Suppleant vakant
Så hvis tid, lyst og mulighed ikke længere er til stede, så send lige en mail i en fart.

9) Eventuelt
NN og Michael Larsen gav en orientering om Vordingborg Kommunes påtænkte branding af havnene under
en fælles platform: Vordingborg Marina.
Repræsentantskabet debatterede forslaget ud fra et par eksempler, og fandt det uheldigt, ikke at være
blevet inddraget i processen.
EE blev bedt om at fremstille et udkast til et lille høringssvar, som NN forelægger Vordingborg Kommune
som følger:
Møn-Sydsjælland Turistforening repræsentantskab vil med dette kommentere Vordingborg Kommunes
påtænkte branding af sine havne som følger:
Vordingborg Kommune ønsker - under et fælles brand, at markedsføre sine havne under eet som
Vordingborg Marina, f.eks.

Vordingborg Marina
Klintholm Havn

En fælles indgang til kommunens havne på en hjemmeside f.eks. under navnet Vordingborg Marina, hvor
man efterfølgende lister og beskriver de forskellige havne, kan efter repræsentantskabets mening være en
idé man kan forfølge, men en skiltning i forbindelse med den enkelte havn, som anvist i skriftstørrelse
ovenfor, er ikke hensigtsmæssig.
Ingen kender for eksempel Vordingborg Marina, hvor i mod Klintholm Havn, Præstø Havn, m.fl. er kendt ikke alene af sejlerfolket men i det hele taget. Skiltningen i forbindelse med den enkelte havn skal derfor
være retvisende og ikke misvisende.
Vi foreslår at man skilter ud fra følgende eksempel:

Klintholm Havn
-en del af Vordingborg Marina
Med at vende størrelsen på navnene kan man fastholde det væsentlige: Navnet på havnen, og samtidig
gøre opmærksom på den gode ide, at havnene hører under den samme platform: Vordingborg Marina.
Med venlig hilsen

Med venlig hilsen
Erling Elbom, Sekretær for MST

