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Svendborg, den 16. november 2022 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde i Svendborg Turistforening, tirsdag den 15. november 
2022 på Danninghus, Tåsinge 
 
 
Tommy Andersen, Danninghus fortalte historien om stedet helt fra starten som 
frugtplantage , og sommer Bed & Breakfast i 1966 , derefter som  institutions og til i 
dag, hvor det igen fungerer som et spændende overnatningssted med helårsåbent. 
 
Punkt 1. Referat fra sidste møde. 
Ingen bemærkninger 
 
Punkt 2. Tiltrædelse af forretningesorden 
Udsat til næste møde eller fremsendes til bestyrelsen på mail (Anders) 
 
Punkt 3.Destination Fyns deltagelse i et Kulinarisk Kort 
Rasmus Hessum vil gerne mødes med bestyrelsen og drøfte projektet og fortælle 
om Erhvervsfremmelovgivningen. 
 
Punkt 4. Finansiering af underskud for Bridge Festivalen. 
Shopping Svendborg og Turistforeningen deler det fremkomne underskud på kr. 
10.000.  
 
Punkt 5. Eventuelt 
Anders gennemgik regnskabet for de kr. 200.000, som Turistforeningens i 
forbindelse med Landsstævnet anvendte til markedføring af dette. 
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Den største post var helt klart indkøbet af skærme.  
De 4 skærme er d.d. placeret hos 
Naturama, Hotel Ærø, Danhostel og Hotel Christiansminde. 
Driften (licens) af skærmene betales af de steder, der har skærmene stående. 
Beløbet er kr. 225,00 pr. skærm per måned. Faktura for 1 år udsendes til de 4 
steder. 
 
Hotelgruppen har besluttet, at de gerne vil booste de film, der blev produceret om 
Svendborg - ”Sus til Svendborg” og lægger kr. 10.000 i en pulje. Turistforeningen 
bidrager også med kr. 10.000 og Anja Haas har indkaldt til et møde, således man kan 
diskutere en ny-redigering af de eksisterende film.  
Dette bør gøres så hurtigt som muligt, såldes filmene kan komme på de sociale 
medier. 
Filmene bliver sendt til hvert bestyrelsesmedlem. 
 
De resterende popsockets fra Landsstævnet leveres ud til hotellerne, såldes de kan 
blive anvendt. De kan ligge i receptionerne og evt. på værelserne.  
Mette undersøger, hvor mange der er ligger på Event-kontoret og vender tilbage. 
 
Der afholdes generalforsamling på Svendborg Danhostel – mandag den 20. februar 
2023 kl. 19.00. 
 
Programmet ser såldes ud: 
Kl. 17.00 – 18.00 :Bestyrelsesmøde  
Kl. 18.00 – 18.50: Spisning på Danhostel – John har inviteret 
Kl. 19.00 – 21.00:  Generalforsamling 
Kl. 21.00 : Konstituering af bestyrelse 
 
På valg er : Mogens Balle og Mads . 
 
 
 
 
 
 
Referat: Mette Dennig 
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