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Svendborg, den 14. september 2022 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde i Svendborg Turistforening tirsdag den 13. september 2022 kl. 15.00 
på Christiansmøllen i Svendborg. 
 
Punkt 1. Rundvisning på Christiansmøllen. 
Henrik Nørregaard viste rundt og fortalte om Christiansmøllen. 
 
Punkt 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 14. juni. 
Godkendt uden kommentarer. 
 
Punkt 3. Kort gennemgang af medlemstal og økonomi. 
Foreningen har i øjeblikket 55 erhvervsmedlemmer og indtægten er status quo. 
Oversigt over økonomien blev udleveret og gennemgået. 
Morten udfærdiger et budget med de detaljerede tal for udgifterne i forbindelse med 
Landsstævnet. 
Morten udfærdiger en økonomisk status over de 4 skærme, som Turistforeningens anskaffede i 
forbindelse med Landsstævnet. Disse er p.t. placeret hos: Svendborg Sund Camping, Bøsøre 
Strand Feriepark og Hotel Christiansminde, og Svendborg Danhostel.  
Skærmene fra campingpladserne hentes hjem og placeres i stedet hos Naturama og på Hotel Ærø. 
 
Tom undersøger, hvor meget den skærm, som står på Hotel Svendborg, bliver brugt, samt om 
skærmen er aktiv 24/7 og ikke går i sort, når den står ubrugt. – Tom har meldt tilbage – at 
skærmen ikke går i sort, når den på stand by. 
Ønskeligt, hvis der kunne være aktuelle oplevelser kunne køre på forsiden. 
 
Det skal desuden besluttes om Turistforeningen vil afholde udgifterne i forbindelse med deres 4 
skærme.  
De 4 skærme, som SvendborgEvent har anskaffet, er placeret dels på Turistkontoret, på 
havneinformationen, i Svendborg Bycenter og på Hotel Svendborg. 
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Meningen er, at Svendborg Bycenter og Hotel Svendborg skal betale for driften, der p.t. skønnes til 
at være ca. 100 kr. om måneden, men udregning kommer, således Turistforeningen kan beslutte, 
om de vil betale for driften af deres skærme, eller lægge betaling ud til de steder, som ønsker dem 
placeret. 
 
 
Punkt 4. Kort beretning fra Svendborg Erhvervsråd. 
Anders berettede fra møde i Svendborg Erhvervsråd og om arbejdet med de 3 nedsatte 
arbejdsgrupper, nemlig 

1. Kultur og turisme – hvor Anders og Claus Bjerregaard sidder 

2. Blå kraft – Det maritime – hvor Jesper Bernhard sidder 

3. Iværksætteri med fokus på Tech – hvor Maria Schaumann sidder 

I Erhvervsrådet sidder der ingen repræsentanter for fødevarer, men der er stor opbakning til 
fødevareturismen, og der er ønske om at give Mikael Hansen den hjælp han skal bruge til 
markedsføring af de mange projekter, som er i gang nu og planlagt fremover. 
 
Der arbejdes i øjeblikket på en driftsmodel for Rundbuehallen, men en egentlig renovering er ikke 
mulig for Svendborg kommune. 
Ved at overdrage Rundbuehallen til SvendborgEvent, kan der søges fonde, hvilket ikke kan lade sig 
gøre, hvis den forbliver i kommunalt regi. Kommunen skal dog stå for den udvendige 
vedligeholdelse. Projektet lader SvendborgEvent blive til ejendoms- & driftsselskab for 
Rundbuehallen. 
 
 
Punkt 5. Kort beretning fra bestyrelsen for SvendborgEvent 
Tom og Anders har begge deltage på deltaget i workshop omkring turisme afholdt på Food 
omkring en turismestrategi. Tom havde bl.a. forespurgt om situationen omkring 
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sommerhusbebyggelser i kommunen. Anders havde deltaget i den Maritime gruppe, hvor der var 
fremkommet gode tanker og også konkrete forslag.  
 
I november måned genforhandles aftalen med SvendborgEvent omkring kontingent og honorar. 
Den nuværende aftale er fra 2015, men alt afhængig af prisstigningen på disse aftaler, så bør 
medlemskontingentet ligeledes sættes op. 
 
Punkt 6. Uddeling af foreningens midler. 
Bridgefestivalen mangler i år midler. Bestyrelsen var enige om at et underskud på kr. 10.000 burde 
dækkes af hhv. Shopping Svendborg og Hotel- & Restauratørforeningen. Hvis det ikke er muligt at 
skaffe kr. 5.000 fra hver af dem, går Turistforeningen ind og dækker med kr. 10.000. 
 
Kulinarisk Sydfyn har lavet nogle oplevelsesruter, som kan ophænges i rundt omkring, hvorpå 
gæsterne der kan se en rute, hvorpå der er kulinariske oplevelser. Step har givet et tilbud på tryk 
på vejrbestandige displays, og Rasmus Elmquist – Geopark vil også være med omkring 
finansieringen. Step har regnet sig frem til, at det kan gøres for en pris på kr. 20.000, som 
Turistforeningen gerne vil betale.  
Det kunne evt. også blive et Geopark projekt, hvorved hele Sydfyn ville komme med i denne 
mulighed for kulinariske oplevelser. Projektet ligger klar på tegnebrættet. 
 
Lui foreslog, at han kontaktede Destination Fyn for at høre, om de var interesserede i oplevelses-
skiltene og evt. udvikle yderligere på projektet, så det kunne blive et helt Fyns projekt, idet 
destinationen har større muligheder for finansiering og projektledelse til sådanne projekter. 
 
Punkt 7. Deltagelse på ”Ferie for alle” messen i Herning februar 2023. 
Tom fremlagde Johns ønsker om deltagelse på Herning messen i 2023. Ingen andre fandt ideen om 
Herningmessen tillokkende, så Turistforeningen takker nej til deltagelse på Feriemessen. 
 
Punkt 8. Vedtagelse af forretningsorden 
Der var nogle få rettelser til den udsendte forretningsorden. Anders laver disse justeringer og 
sender derefter aftalen til bestyrelsen til underskrift. 
 
Punkt 9. Diskussion: hvordan ser vi vores fremtidige rolle ift. udvikling af turismen på Sydfyn. 
Grundet tidsnød udsættes dette punkt til næste bestyrelsesmøde. 
 
Punkt 10. Eventuelt 
Næste møde er den 15. november. 
 
 
 
 
 
Referat: Mette Dennig 
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