Referat fra:

Landsbyforum´s turismemøde den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Elstrup Mølle
Formål:

Vi er gode til at tiltrække turister, men kan vi gøre det bedre?

Deltagere:
Dorthe Hansen, Stevning, Susi Brandt og Ingebeth Clausen, Smøl, Carsten Andersen, Ejner Andersen
og Gretel Jørgensen, Elstrup/Elstrupskov, Kim Grønne Madsen, Holm, Anders Brandt, fmd. Landdistriktsudvalget, Egon Jessen, Nybøl Stenderup, Agnes Nielsen og 2 kolleger fra Svenstrup, Michael
Ketelsen og frue + kollega fra Migge´s Bageri, Torsten Slottved og to kolleger fra BIB, Tina Sahl
Lydiksen, Lysabild, Mette Lyck Valentin og én kollega, Nordborg, Peter Bonde Christiansen, Mjelsvig
Bådelaug, Esther Olesen, Oksbøl, Erik Hynding Møller, Lysabild, Mia, Nordals, Jørgen Wilkenskjeldt,
Kær, Mette Sehrt og Gerda Baume, SET-Sønderborg, Connie M. Skovbjerg, landdistriktskoordinator.

Dagsorden:
1) Velkommen v. Agnes Nielsen, Landsbyforum efter rundvisning på Møllen
2) Oplæg ved SET-Sønderborg Erhvervs- & Turistcenter, se vedhæftet power-point, der definerer
og forklarer betegnelserne turist, besøgende, oplevelsesøkomoni m.m. Samtidig opdeles i målgrupper
og der ses på det økonomiske afkast, der opstår på baggrund af oplevelsesøkonomien.
Orientering v. Carsten Andersen om Nordborg på Toppen og Connie M. Skovbjerg orienterede kort om
Gråsten Forum´s projekt ”En bid af det store æble”, der tager afsæt i Kulturlandsbyen6300. Ønsket er
at brande hele området via Gråsten æblet, forøge besøgstallet til området og igangsætte aktiviteter,
der skaber grobund for iværksætteri og arbejdspladser på sigt.
Mulighed for gratis annoncering af 1-dags oplevelser på landet: www.visithaderslev.dk (kontakt
cskb@sonderborg.dk for nærmere oplysninger), nyt koncept kaldet FarmSafari.
3) Debatemner, f.eks.:
 Hvad kan vi gøre i fællesskab?
 Hvordan ser ejerne af sommerhuse og campingpladserne på turismetiltag?
 Hvad kan vi gøre som borgere i Sønderborg kommune?
 Hvad kan vi gøre som borger i Sønderjylland?
 Hvordan vil vi gerne have at turisterne oplever vores egn?
 Hvad vil vi gerne have, de fortæller videre?
 Hvordan opprioritere vi information til vore mange turister I områderne:
SOMMERHUSE, CAMPINGPLADSER, ENDAGSTURISTER OG M.M.?
Gruppearbejde (deltagerne var opdeltelt i Nordals, Sydals, Sundeved)
Hjemmeopgave: Hvad er relevant og interessant for turister i netop dit lokalområde?
Opgave 1: Hvad kan jeres område byde på? (styrker og muligheder)
Opgave 2: Hvad er interessant for gæster og turister?
Opgave 3: Hvad kan vi gøre, for at fremme ovennævnte? Hvad kan kommunen gøre, for at fremme
ovennævnte?
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Gruppen Sundeved og omegn:
Styrker og muligheder:
- Guidede vandreture (Nybøl)
- Servicering af cykelturister (Smøl)
- Ophaler rampe til småbåde (Brunsnæs)
- Nybølskoven (Shelter)
- Gendarmstien – mangler
overnatningssteder i omegnene
- Krolfbane – ”strandhjem”
Hvad er interessant for gæster og turister?
- Natur / kyst
- B/B
- Kultur / mindesmærker
Hvad kan vi gøre, for at fremme ovennævnte? Hvad kan kommunen gøre?
- Dårlig vedligeholdelse af veje/stier – kan blive bedre (kommunen)
- Asfalt belægninger + beskæring af træer/hegn – kan blive bedre (kommunen)
- Etablering af cykelstier (kommunen)
Gruppen Nordals:
Styrker og muligheder:
- Stevningnor sti
- Sankt Hans, Sandvig
- God rasteplads, kastanjen
- Stevning festival 1. juni
- Stevning ringridning
- Nordborg bio
- Lokalplan, historie
- Lystbådehavn, vandsport
- Sankt Hans, Mjelsgård
- Bed/breakfast, simple camping
(cykling)
- Solur, Guderup
- Elstrup Mølle, Havnbjerg Mølle
- Nørreskoven, shelters, grønne
områder, kyst
- Ringridning i august
- Kirker
- Kirkestalde, Egen

-

Ringridninger
Saab´s museum
Landbrugsmuseer
Stenaldersamlinger
Alsingergården
Jollemandsgård
Hjortspringsbåden
Kleinbahn
Diverse stier (Holm)
Oldenor
Mjelssø
Bundsø
Lille Bjørnkær (fugleområde)
Nordborg slot
Danfoss Universe
Minigolf, alm. Golf
Gårdbutikker

Hvad kan vi gøre, for at fremme ovennævnte? Hvad kan kommunen gøre?
-

Vi mangler synliggørelse evt. en folder (udkom 4 gange årligt) der fortalte og orienterede
omkring åbningstider, afholdelse af aktivitet og oplysning omkring naturoplevelser
ALLE kan hjælpe med vedligehold, oprydning o.lign.
Specielt i byområderne (større) er det vigtigt, at kommunen holder kanter, grøfter, plæner
m.m. (i f.eks. Nordborg)

Gruppen Sydals:
-

Vil gerne etablere en-dags-oplevelser for besøgende på landet, hvor mad og
fødevareoplevelser indgår (fisketur fra Mommark, besøg på landbrug, i bageri, evt.
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-

kombineret med madkurv, sønderjysk kaffebord, hulebøf fra de tre lokale leverandører
Dagli’ Brugsen, Skovby Kro og Migges bageri og konditori)
Lave en kampagne for at få Skovby kendt som loppe(markeds)-byen
Lave kyst-pakketur med klippekort til surf, fiskeri, havsejlads, kajak mm indgår

Hvad kan vi gøre, for at fremme ovennævnte? Hvad kan kommunen gøre?
- Mulighed for at forbedre vejforholde markant (kommunen)

4) Afslutning:
Referatet rundsendes, lægges på hjemmesiden: www.sonderborgkom.dk og videregives
til SET-Sønderborg. Agnes bringer input videre
til den korrekte forvaltning til, hvad vi kan
gøre for at fremme besøgstallet og turisternes
oplevelser. Udvalgsformændene har 5 minutters taletid ved borgermødet d. 22/4 på Kær
Halvø, og har således mulighed for at forberede et svar på følgende input.
Spørgsmål til Teknik og miljø: Hvad kan
kommunen gøre for at fremme besøgstallet og turistens oplevelse og afkast, når emnet er øget
tilgængelighed, vedligehold af etablerede veje / stier, oprydning i byområderne / langs kysterne / i
naturen?
Spørgsmål til Kultur, fritid og borger: Hvad kan kommunen gøre for at fremme besøgstallet og
turistens oplevelser og afkast, når emnet er øget synlighed af oplevelser i landdistrikterne,
herunder Gendarmstien? Hvilke opgaver hører under Kultur og hvilke under SET-Sønderborg?
Spørgsmål til SET-Sønderborg: hvorledes kan vi forbedre kommunikationen og samarbejdet
mellem lokale borgere i landdistrikterne / lokalsamfundet og turismeaktørerne? Effekten skulle
helst være vækst i området og skabelse af flere lokale arbejdspladser.
Spørgsmål til Sundhedsudvalget: Hvad kan kommunen gøre for at fremme cyklismen i
landdistrikterne og samtidig give besøgende en forbedret service?
Landdistriktsudvalget tager også input med til videre behandling:
- øget fokus på cykelturisme
- aktiviteter omkring Gendarmstien ses i større sammenhæng
- opfordringer til at alle hjælper med vedligeholdelse
- øget synliggørelse af oplevelsesmulighederne i landdistrikterne
Hvert lokalsamfund opfordres til at arbejde videre lokalt med turisme som vækstfremmer og
udviklingsmulighed.

Referat v. Connie
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