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Pkt. 
1. LS 2022: 

ACU orienterede om tiltag i forbindelse med Landsstævnet herunder: indkøb (pris knap 50.000 

kr) af 4 info-skærme til brug af Visit Svendborg app-en. Skærmene bliver placeret i hhv. 

Svendborg Idrætscenter, spiseteltet, danseteltet samt turistinformations-teltet. Skærmene 

bliver efter landsstævnet placeret på strategisk udvalgte steder i Svendborg på samme måde 

som de eksisterende skærme er. 

Under landsstævnet bliver der lanceret en skrabelod-konkurrence, hvor man kan vinde hhv. en 

pop socket til mobiltelefon (gevinst på alle lodder) med Svendborg logo eller et 

weekendophold for en hel familie (lodtrækning). 

Der er samtidig en Svendborg-turistvideo under udarbejdelse til promovering på SoMe under 

landsstævnet, som skal inspirere LS-gæsterne til at besøge Svendborg igen. Videoen redigeres 

således, at den også kan bruges efter landsstævnet. 

Endelig blev der orienteret om bemandingen af turistinformationen under landsstævnet 

herunder uniformering. 

Beslutninger/kommentarer:  
Bestyrelsen overlader beslutning om video-indhold samt evt. slogan til ACU, MDH og JR 

(Svendborg Event). 

Bestyrelsen vil genoverveje om det afsatte budget til SoMe-kampagne er tilstrækkeligt. 

 

2. Ansøgning Kulinarisk Sydfyn 

ACU orienterede om den løbende dialog med Mikael Hansen, Kulinarisk Sydfyn bl.a. i 
forbindelse med tilskud til udarbejdelse af en visuel gengivelse af producentnetværket til brug 
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for turister. Idéen er, at den visuelle gengivelse dels skal tjene som overblik af netværkets 
lokationer som service til turister med kulinarisk interesse og dels som et ”mock-up” til en 
interaktiv platform som turister kan planlægge deres ture ud fra. Der er pt. afsat 20.000 kr. til 
dette formål og forudsætter at Sydfyns øvrige turistforeninger også supplerer. 
 

Beslutninger/kommentarer:  
Bestyrelsen tilsluttede sig idéen og støtter op om et intensiveret samarbejde med Kulinarisk 
Sydfyn, da bestyrelsen mener der er et potentiale i videreudvikling af konceptet rent 
turismemæssigt. 
 

3. Økonomi og medlemsstatus. 

ACU orienterede om økonomien herunder særligt LS-budgettet på 200.000 kr. som nu er fuldt 
ud disponeret. Medlemstilgang uændret. 
 

Beslutninger/kommentarer:  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
4. Forretningsorden 

ACU orienterede at arbejdet med forretningsorden endnu ikke er tilendebragt pga. 
arbejdspres. 
 

5. Evt. 

Kort diskussion om udvikling af Frederiksøen, Rundbuehallerne og havnefronten i sin helhed. 
 
 

 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Svendborg Turistforening 
Anders Chr. Ulrich, fmd. 
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