Møn – Sydsjælland Turistforening

051216/ee
Referat fra repræsentantskabsmøde i Møn-Sydsjælland Turistforening,

Torsdag den 1. december 2016 kl. 12.30 til 15.00 på Hotel Frederiksminde i Præstø.

Deltagere:
Formand:
Næstformand:
Bestyrelsesmedlem:

Repræsentanter:

Suppleant:

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

Referent:

Erling Elbom (EE)

Gæster:

Rasmus Evind
Erik Arnberg Filtenborg
Lone Dalgas Rasmussen + 1
Vivi Schlechter
Jesper Blomberg
Christian & Britt Pedersen

Dagens møde forløb som følger:
12.30 Møde i henhold til dagsorden
13.00 Jonas Mikkelsen introducerede dagens måltid.
13.15 Spisning
14.30 Gregers Münter fortalte om vejen til stjernen
15.00 Tak for i dag.

Referat i henhold til dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2) Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt
3) Formanden orienterer/ siden sidst.
Formanden gav en kort foreløbig redegørelse for turismeåret 2016 målt i forhold til antallet af
overnatninger (uden overnatninger i feriehuse). Set i forhold til tallene er det gået rigtigt godt: Vordingborg
Kommune har således haft en fremgang på 7% i antallet af overnatninger, og det skal ses i lyset af, at både
Næstved og Stevns er gået tilbage i forhold til sidste år. Det er med andre ord Vordingborg Kommune, der
trækker læsset for destinationen, hvor eet af de helt store mål, er en stigning i antallet af overnatninger.
Vores Portal:
Der er ikke tvivl om, at satsningen på vores egen portal – som har haft lige så mange klik ind som
destinationsportalen, har medvirket til det gode resultat. Vores portal – visitmoensklint.dk linker direkte til
en række lokale overnatningssteder, og det har ganske givet haft effekt.
Til næste år skal portalen udvikles yderligere til gavn for fællesskabet, herunder sites til offentligheden
(annoncer), samt en facebookside. Det anslås, at der skal bruges 100.000 kr. til dette arbejde: Penge, som
skal findes blandt vores medlemmer og andre turismeaktører. Formanden vil således rundsende en mail til
alle vores interessenter for at finde ud af, hvor stor interessen er for at støtte dette arbejde: Alle bud er
velkomne – fra 500 kr. og op.
House of Møn:
Arbejdet med såvel videreudvikling af portalen, som andre relevante turismeaktiviteter, der fremmer den
lokale turismeudvikling, skal fremover foregå fra House of Møn. Der er nemlig meget der tyder på, at vores
vision om et fælles foreningssekretariat på Storegade 2, kan realiseres. Vordingborg Kommune er netop nu
ved at beskrive forudsætningerne for et salg af Storegade 2 i et udbudsmateriale, der skal sikre, at køberen
bruger bygningen til almennyttige formål – herunder turisme. Kommunen vil i materialet forbeholde sig ret
til at vælge en eventuel køber – ikke alene ud fra pris, men også projekt (formål). Formanden oplyste, at
lokale interessenter fra handel, turisme og erhverv, i et særligt netværk, vil byde ind på bygningen, for at
fremme House of Møn.
For så vidt at House of Møn realiseres, vil turistforeningen give et tilskud på 50.000 kr. til et nyt sekretariat.
Sekretariatet:
Erling Elbom har efter eget ønske valgt at fratræde det eksisterende sekretariatet fra den 31. december
2016. Formanden takkede Erling Elbom for lang tids tro tjeneste og overrakte en kasse god rødvin, som blev
vel modtaget.
Presseudvalget:
Presseudvalget – der består af Erik Büchert og Liza Krugermeier, har fremstillet en presseplan, og arbejder
med udgivelser af pressemeddelelser i henhold til denne. Dagens møde på Fredriksminde var således
meddelt og optaget i dele af den lokale presse.

4) Kunstplakat 2017: Status ved Liza Krügermeier
Else Vest Dentrup er valgt til den kunstner, der skal stå for Årets Turistplakat. Gitte Kongstad er ansvarlig
for arrangementets gennemførelse, i henhold til beskrivelsen for dette. (kontaktbrev og økonomi)

5) B2B messe 2017, Årets Turistplakat & Generalforsamling
Det blev besluttet at afholde de 3 begivenheder under eet på Hotel Præstekilde den 6. april 2017. EE
kontakter Præstekilde for nærmere.

6) Workshops:
Workshop 1:
Turismeakademiet: Status – aflyst grundet for få tilmeldinger
Bliv klogere på din virksomhed – deltag i en praksis orienteret workshop med udgangspunkt i din
egen virksomhed. Arbejd med dine ABC-kunder, kernekompetencer og udviklingsmuligheder
Dato: 5. januar 2017 kl. 09.00 – 14.00
Sted: Møn – endelig lokation gives når vi kender antal af tilmeldte.
Pris for kursusforløb 150 kr inklusiv frokost, drikkevarer, lokaler, materialer.
Tilmelding senest 20. november 2016 til Erling Elbom
Kursusledere: Susanne Nøhr & Liza Krügermeier
Workshop 2
Brug af sociale medier, Google, mv.
Nils & Ole står for oplæg og gennemførelse
Dato: Torsdag den 26. januar 2017 kl. 09.00
Workshop 2/ repræsentantskabsmøde afholdes på Købmandsgården Torsdag den 26. januar kl. 09.00.
Mødet er også et opstartsmøde for House of Møn.
EE kontakter Købmandsgården for nærmere.

7) Mødekalender
Torsdag den 26. januar 2017 kl. 09.00: Workshop 2 & Repræsentantskabsmøde:
Brug af sociale medier, Google, mv., samt repræsentantskabsmøde og opstartsmøde for House of Møn.
Nils & Ole står for oplæg til workshoppen.
Torsdag den 6. april 2017: Generalforsamling, Årets Turistplakat samt B2B messe.
Afholdes på Hotel Præstekilde.
8) Eventuelt

Med venlig hilsen
Erling Elbom,
Sekretær
Møn-Sydsjælland Turistforening

