Møn-Sydsjælland Turistforening

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I MST
Tid:

Tirsdag den 5. februar 2019, kl. 15 - 17.

Sted:

House of Møn, Storegade 2, Stege.

Deltagere:

Allan Huglstad, Bent Lykke, Lone Rasmussen, Carsten Nøhr Larsen, Charlotte Bagge Hansen,
Erik Büchert, Gitte Kongstad, Gitte Nøhr Andersen, Gregers Münter, Niels Olsen, Rasmus Evind,
Susanne Nøhr, Nils Natorp, Simon Zachodnik (ref.)

Afbud:

Liza Krügermeier, Carina Nørgaard Schou (ny repræsentant for Borgcentret)

Dagsorden

Referat

Ansvar

1.Godkendelse af
referat fra sidst
2.Siden sidst / Bordet rundt

Ingen bemærkninger til referatet

3. VISM

Nils informerede om, at der fortsat sker mange ting i SydkystDanmark.
Nogle af de primære ting er:
- Nyligt overstået flot nytårskonference, hvor ca. 300 mennesker
deltog
- Stjernemøder: En rigtig fin portal for konferencemuligheder
- Tårnet hos Camp Adventure åbner d. 31. marts
- Næstved har fået tilført midler til et turistkatalog (lokal opbakning)

4. Status House of
Møn

Simon gav en kort præsentation af status, hvor de primære ting er:
- 275.000 kr. er giver fra Kommunen i 3 år. Vi afventer oplæg vedr.
samarbejdsaftale fra Kommunen.
- Ny organisering: Camilla har af personlige årsager valgt at stoppe i
House of Møn. Simon har overtaget disse opgaver og er ved at skitsere det optimale setup fremadrettet, hvor flere ressourcer skal tilføres.

Traditionen tro gik vi bordet rundt…
- Bent, Sukkerfabrikken: Masterplan er klar og offentliggøres snarest.
- Gitte, Golfcenter: adventure minigolf, forventes færdig til mig, 12
huller 600 m2
- Labyrintparken: åbner 4. maj
- Rasmus, Præstø: Hvidbog om Præstø by er for nyligt blevet præsenteret for 100 mennesker. Forberedelserne er i gang.
- Niels, Borre Brugs: Er ved at lægge sidste hånd på butikken (Café
V’sit) marmelade + løsvægts-te + salater. Overvejer at starte op i
Klintholm, men afventer.
- Susanne, Tiendegården: Masser af helårsturisme, Fokus på Dark
Sky og vandring.
- Nils, GeoCentret: ny film og nye udgravingsaktiviteter til 2019. Har
fået tilskud til to udstillinger om rav og flint. National Geographic
kommer med et særnummer om Møns Klint og Dark Sky i marts.
- Lone, Camping Mønsbroen: Starter op 1. april, er med på Dark Sky
guide-uddannelsen
- Gitte Kongstad: Dannebrogsjubilæet er i gang med at blive planlagt, bl.a. 60 kunstnere i hele Algade.
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5. Status Lindholm

-

-

Der var for nyligt et fint apolitisk møde i Mønshallen arrangeret af
Møn.nu
Der arbejdes ihærdigt på at få omstødt planerne
Demonstration: Martin Henriksen og hans integrationsudvalg skal
besøge øen.
o Der er et kvarter til hver gruppe ved demonstrationen
Turismen bruges som et af de primære modargumenter sammen
med den synlighed, som et stort politiopbud vil medføre.
Nogle er allerede begyndt at overveje om de skal finde en anden
havneplads

Konklusion: Som turistforening slår vi stadigvæk på, at det er en for stor risiko at tage, hvis der skulle ske noget. Vi har ca. 800 arbejdspladser som er
hængt op på turismeomsætning.
6. Plakat

7. Visitmoensklint.dk

Mark Stolk har lavet en rigtig flot turistplakat, hvor følgende blev besluttet
- Vi går med den hvide baggrund
- Simon tager denne videre overfor Mark
- Størrelsen skal være 50 x 70 cm (højformat)
- Plakaten præsenteres på Generalforsamlingen

Simon

Simon gav en præsentation af tankerne med det nye site, som vil omfavne
både turisme, handel og arrangementer / events.
Hjemmesiden udvikles på Visit Denmarks nye platform i et flot, moderne
og funktionelt design, som giver en masse nye muligheder fremadrettet.
Det er planen at sitet skal lanceres i juni måned 2019 (det vil dog ikke være
alle dele, som er klar her).

Generalforsamling

Generalforsamlingen blev kort vendt på mødet:
- Dato: 10. april kl. 16 på Borgcentret
- Indhold:
o Årets turistplakat
o Beretning
o (Martin Bender oplæg – ikke bekræftet endnu)
o Middag
Det blev besluttet, at vi skal spørge Martin Bender, om han kan snakke om
de to niveauer / den to-strengede strategi:
- TEMA: Hvordan ser han den lokale organisering fremadrettet?
Husk at sende invitation til politikerne
- Kunne være et fint, hvis nogle af politikerne kom til generalforsamlingen.
Opstilling valg/:
- Liza: kan erstattes af Marianne eller Stefan (Bosai, Præstø)
- Susanne: vi har et møde med Henrik Nielsen fra Camønogaarden,
som nok gerne vil være en del af repræsentantskabet
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Regnskab:
- Allan Huglstad: bliver ophævet til midlertidigt bestyrelsesmedlem
og skal være underskriver ift. regnskabet. Simon giver revisoren
besked
8. Eventuelt

Naturbaseprojektet:
- Gl. projekt / stiruter – nu naturbaser…
- 8-9 baser (2 typer af baser med forskellige elementer)
- Projektet har fået 1 mio. kr. fra Nordea fonden, 500.000 kr. fra
Vordingborg Kommune, 250.000 kr. fra Fanefjord Sparekasses
Fond
- Nordea fonden vil ha en driftsgarant. Vordingborg kommune har
garanteret op til 150.000 kr. i op til 10 år.
-

-

Der er pt. en del modstand mod projektet fra nogle lokale folk
(herunder Camilla Bøggild, som er markant modstander af projektet)
Man er i øjeblikket ved at undersøge, hvordan man står juridisk ift.
brug af de omstridte placeringer.

Allan: Man er bange for at pladserne udvikler sig ligesom andre pladser (affald etc. eksempelvis Skansevej).
Vi opfordrer i Møn-Sydsjælland Turistforening parterne til at sætte sig ned
og finde en løsning til dette naturbaseprojekt, som kan blive et aktiv for
området.
Evt. næste møde

Næste møde bliver generalforsamlingen – evt. ting som skal afklares inden
tages via mail.
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