Nyhedsbrev december 2017
Vi ønsker alle vores medlemmer en glædelig jul og et godt og indbringende nytår
Der har været meget at se til i dette efterår og der har været meget fokus på hele
turist og erhvervsområdet i den kommunale valgkamp. Vi forsøger at arbejde videre
med det lange seje træk – det giver forskelle på den lange bane, men det giver ikke
altid hurtige point.
TEL har en rammeaftale med Langeland kommune for det kommende år , så vi er i
stand til at lægge et budget og en handlingsplan for 2018 – vi er dog også klar til at
foretage justeringer sammen med den nye kommunal bestyrelse—men allerede nu
har vi fuldt styr på de tre store ferie messer – Ferie Fritid i Odense Congres Center …
ferie messen i Herning og Ferie messen i Hamburg . Det er Nordfyns turist og
erhvervsforening og TEL der i år koordinerer den fælles fynske stand i Odense og i
Herning – vi skriver ud til jer om i vil have materiale med lige først i det nye år, men I
er meget velkommen til at kontakte os allerede nu, hvis I vil være med med
materiale. Hvis nogen af vores medlemmer er interesseret i at have et større antal
Guider med på deres egene messestande ser vi også meget gerne det –
Færgegaardens camping har den således med på campingmesser i Ålborg, Esbjerg
og Randers.
Langelandsguiden 2018 skulle ankomme til vores adresse på Torvet 5 ???? 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 2018 – uden jer var der ingen Guide. 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.
Her i december har vi skrevet ud til 106 virksomheder på Langeland for at tilbyde dem at deltage i
”Erhverv i gadeplan”, som er et stort kompeceprojekt for de 4 sydfynske kommuner—vi skal sikre
at vores detailhandel, gallerier og restauranter også kommer med på den digitale udvikling og hvis
de allerede er det vil vi tilbyde dem at blive en del af det netværk og fællesskab, der skal udvikle
sig i forhold til turister og øvrige kunders nye behov i en digital verden.

Turist og Erhvervsforeningen er en tæt samarbejdspartner med Langeland kommune og varetager
også meget af samarbejdet for kommunen i forhold til fremtidsfabrikkens rekruttering,
Naturturismes forretningsudvikling og samarbejdet med Destination Fyn --- TEL er den der skal
sikre at fleste mulige aktører på Langeland får del i de mange muligheder, der arbejdes med. Vi er
også kontakten til Væksthus Syddanmark, EU- bruzelleskontoret og ikke mindst hele LAG og FLAG
ordningen. Send os en mail, hvis der er noget du vil vide mere om.
I de sidste par måneder er det ofte gået op for os i Turist - og Erhvervsforeningens bestyrelse og
her på vores kontor, at der er rigtig mange forventninger til, hvad vi skal kunne løse af opgaver for
virksomheder, enkeltpersoner og Langeland kommune.
Der er behov for, at vi får formidlet hvad det er der er vores kerneområder – dels i rammeaftalen
med Langeland kommune – det er det vi modtager betaling for fra kommunen og dels hvad det er
vi gør for vores medlemmer.
Vi er således ikke på nuværende tidspunkt sat i verden for at samle penge ind til start af
enkeltvirksomheder på Langeland eller for den sags skyld til start af en privat færgerute til Ærø. Vi
er sat i verden for at fremme viden, kendskab, netværk og samarbejde, der kan understøtte
enkeltvirksomheders udvikling, virksomhedssamarbejder, initiativer af forskellig foreningskarakter
– og det gør vi så godt vi kan i forhold til de ressourcer vi nu engang har.
Hvis en ekstraordinær generalforsamling i TEL beslutter, at vi skal gå ud og tegne anparter til
Ærøexpreccen må vi vurdere om vi kan det på den ene eller anden måde samtidig med at
Langeland Kommune ( Og os ) i forskellige samarbejdsfora arbejder sammen for at styrke hele det
sydfynske øhav som destination
TEL er ikke på nuværende tidspunkt et frit svævende organ der skal råbe op til hver en tid. Vi
arbejder på den lange bane og sammen med alle andre, der også er interesseret i at løfte i flok.
TEL har ingen frie midler at sætte i anparter til Ærøexpressen – hvis vi havde frie midler havde vi
for længst brugt dem på yderligere markedsføring af Langeland og Strynø i det år der er gået.
Vi fortsætter med 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.

Husk at dele TELs facebookopslag – jo flere der ser det jo bedre. I er fortsat også meget
velkommen til at bruge vores Branding film , den er delt mange steder allerede, men er fortsat
aktuel. Og for at blive i det digitale spor – husk også at vi skal have delt alle Jeres gode Langelands
billeder – hash ?? tack?++ langeland.dk

Glædelig jul og godt nytår fra os alle her på Torvet 5.

