Møn – Sydsjælland Turistforening

201215/ee

Referat fra repræsentantskabsmøde i Møn-Sydsjælland Turistforening,

Torsdag den 17. december kl. 12.30 til 17.00 med start i Galleri Hestestalden, Havnestræde 2, 4720
Præstø.

Deltagere:
Formand:
Næstformand:
Bestyrelsesmedlem:

Repræsentanter:

Suppleant:

Referent:

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

Repræsentantskabet mødtes i Galleri Hestestalden, og gik derefter over for at se lokalerne til det nye
Glasmuseum i Præstø. Det er lykkedes en lokal arbejdsgruppe at opnå tilsagn om foreløbigt 17 millioner
kroner ud af de ca. 30 millioner kroner, som det kommer til at koste at renovere lokalerne. Hvis alt går som
planlagt, slår museet sine døre op 2017.
Tilbage på Tapavino gav direktør Martin Bender, Visit Sydsjælland & Møn (VISM) en status på arbejdet så
langt med den nye organisation, DMO, mv. Til afløsning for turistinformationerne vil VISM udvikle
informationsmateriale, der tilbydes turistaktører, der viser interesse for dette. Materialet skal bruges der
hvor turisterne kommer (overnatningsstader, gallerier, restauranter, oplevelsessteder, mv), og skal
supplere det nye lokale destinationskatalog, - der ikke er til omdeling, men til at ligge fast på de enkelte
steder.
Turistinformationernes tid er med andre ord forbi, idet der heller ikke vil finde nogen form for aflønning
sted af de enkelte ”semiinformationer” som hidtil.
Martin Bender nævnte, at vores område er godt repræsenteret i både bestyrelse og advisory board, og at vi
der igennem har mulighed for at præge VISM arbejdet.
Yderligere oplysninger om VISM findes en Masterplan 2020 på VISM hjemmesiden.

Efter denne orientering gennemførte repræsentantskabet sit ordinære repræsentantskabsmøde med en
dagsorden som følger:

1) Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2) Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt
3) Formanden orienterer/ siden sidst.
Arbejdet med House of Møn herunder:
o Placering (forhandling med Vordingborg Kommune),
o Økonomi (forhandling med Vordingborg Kommune),
o Samarbejdet med Møns Handelsstandsforening
Nils Natorp gav en kort orientering om arbejdet, som følger:
Økonomi:
Det er opstillet et omkostningsbudget på 746.950 kr.
Dette budget dækker:
Lønninger til en fuldtids + deltidsmedarbejder (530.150 kr.)
Drift af bygninger (216.800 kr.)

Der er til dato opnået tilsagn om en 3 årig støtte på 476.000 kr. fordelt som følger:
Vordingborg Kommune: Tilskud til drift:
Møn-Sydsjælland Turistforening:
Møn Handelsforening:
Øvrige private interessenter:
I alt:

111.000 kr.
75.000 kr.
50.000 kr.
240.000 kr.
476.000 kr.

Arbejdet med at tilvejebringe differencen på 300.000 kr. fortsætter.
Indtil House of Møn har sekretariatet endeligt på plads, er der indgået aftale med Erling Elbom om at
fortsætte sekretariatsarbejdet frem til den 1. juni. For dette betales 25.000 kr.

Indhold:
House of Møn skal overordnet set indeholde 3 aktiviteter:
o Turistformidling hele året – blandt andet gennem værtsskab – dvs, at de største af turistaktørerne
støder mandskab til i henhold til en vagtplan.
o Fællessekretariat for turist og handelsforeningen.
o Projektsekretariat for udviklingsprojekter.
Der ud over lægges det nye biosfære projekt ind i huset – projektet er udset til at være tovholder for
yderligere en række projekter, og kommer dermed til at være en egentlig udviklingsmotor.

4) Mødekalender
Nils og Erling følger op på datoer for følgende datoer, der skal meldes ud snarest:
Medlemsmøde – orientering om blandt andet House of Møn (Udgangen af januar 2015)
Generalforsamling
Konstituering/ 1. repræsentantskabsmøde efter generalforsamlingen
B2B messe (billede deadline den 28 februar 2016)

5) Eventuelt

Med venlig hilsen
Erling Elbom,
Sekretær
Møn-Sydsjælland Turistforening

