Glædelig jul og et godt og indbringende nytår
Langelandsguiden 2017 er blevet trykt og kan hentes på Torvet 5, alle der har tegnet annoncer
eller er medlem vil modtage guiden 2017 umiddelbart inden påske, I er alle sammen velkommen
til at komme og hente inden da her på kontoret. I det hele taget er alle der bor på Langeland
meget velkommen til at komme og afhente et par stykker - så håber vi på, at I til gengæld er med
til at dele dem ud til venner og bekendte.
En stor tak til alle, der har tegnet annoncer i Guiden 2017 – uden jer var der ingen Guide. Selv i
disse elektroniske tider, hvor vi også har hele Guiden liggende elektronisk på vores hjemmeside,
bestiller vores kunder guiden i vores webshop og er parat til at betale 40 kr. i porto for at få en
papirudgave og et par andre brochure og kort. Oplaget er som sidste år 60.000 stk. Der var ikke
mange tilbage i år. Vi har åbent fredag den 23.december 9.30 – 16 og mellem jul og nytår den 27,
28, 29 fra 9.30 -16.30 og endelig den 30. december kl 9.30 – 16.
Vi er meget interesseret i at sælge forskellige billetter, bøger osv. på vores webshop – mod en lille
provision – det kunne være en god start på, at teste markedet førend man selv får sig en webshop.
I det nye år vil vi også meget gerne have rigtig gang i vores oplevelsesbooking og vi deltager gerne
i møder omkring pakker, her er der en mindre provision på 4,5%. Jo flere der kommer med på
oplevelsesbooking portalen jo mere markedsføring får vi af Langeland på Destination Fyns portal—
det ville være en fordel for os på Langeland, at man kan sidde på en campingplads i Bogense og
bliver inspireret til at besøge Langelandsfortet på en endagsudflugt. Der er flere, der efter vores
medlemsmøde i slutningen af november, har meddelt at de gerne vil være med.
I uge 8 starter fremtidsfabrikken nyt forløb op for iværksættere som er kommet videre fra
id’efasen og nu er klar til at starte egen virksomhed. Power Up hedder kurset, der strækker sig
over 4 måneder, med 9 hele workshopdage og individuel coaching. Der står mere om forløbet på
www.medstroem.dk/powerup eller kontakte Preben på preben@langeland.dk.
Vi har fået et tilbud om nogle nye kompetence forløb for vores mindre fødevarevirksomheder og
arbejder på at stable et medlemsmøde på benene for vores fødevare netværk i januar måned.
Næste ansøgningsfrist i LAG-llsae er den 2. februar 2017 der er ca. 1 mio. kroner til brug for
landdistriktsprojekter ca. 1 mio. i 2017 til fiskeriudviklingsprojekter på Langeland. Projektholder
skal som minimum stille med 50 % medfinansiering. Jo tidligere man begynder at kigge på en
ansøgning jo bedre – er du interesseret gå ind på www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nyeprogramperiode-2014-2020/info-projektansoegere-tilskudsmodtagere og find ansøgningsskema –
Vi svarer gerne på spørgsmål, når du har gjort de første forsøg på konkretisering.
Der er en lang række tilbud fra Væksthus Syddanmark som virksomheder på Langeland kan
benytte sig af – her står vi gerne til rådighed med sparing og møde forberedelse for dem, der er
interesseret og så arbejder vi også i foråret med generationsskifte og hvordan eksisterende
forretninger og virksomheder kan gøre sig selv lækre og salgbare – så vi er sikker på at bevare
forretningen og virksomheder på Langeland blot med nye ejere. Læs mere på
www.startvaekst.dk/vhsyddanmark.dk/vaekstprogrammer/0/4

Vi har besluttet os for at holde åbent for iværksætterrådgivning hver uge – så jeg vil opfordre til at
man sender os en mail om sin virksomhedside inklusiv en udfyldt miniforretningsplan, den finder
man på www.langeland.dk/langeland/ivaerksaetter-0, så tager vi et vejledningsmøde til en start.
Glædelig jul og godt nytår fra os alle her på Torvet 5.

