
Kære TEL- Medlem.  
26. marts 2020 

 
I disse tider, hvor vi ikke skal mødes for meget i det offentlige rum, får I endnu et nyhedsbrev. 
 
Vi må tro på, at der kommer en tid efter Corona, som også gør det muligt at drive virksomhed med 
eksportafsætning, at vi kan åbne op for vores tyske og danske turister – gerne flere og at det er inden for en 
overskuelig tidshorisont. Jeg tør ikke melde datoer ud – situationen ændre sig hele tiden. 
 
Jeg vil kraftigt opfordre til, at vi alle skal starte med at beskytte det lokalområde, hvor vi i dag stadig kan 
færdes med hensyntagen til alle myndighedernes forskrifter. 
 
Tænk lokalt, undersøg om du kan købe lokalt, ring til dem du kender og undersøg, om de kan levere varer 
ud. Nogle af de forretninger, der stadig må holde åbent, har sat afskærmning op, der står håndsprit i 
butikken og der må kun være et lille antal kunder i butikken ad gangen. 
 
Kontakt venner og familie tilbyd at organisere deres indkøb, nu hvor perioden er forlænget til efter påske, 
kan der opstå nye behov for indkøb. Gør det så vidt muligt lokalt. 
 
I styregruppen for Åben Langeland har vi måttet aflyse hele det store tilbud, vi havde samlet på Langeland 
fra den 4. april og til og med 2. påskedag. Der var mange af os, der havde glædet os til påsken og der var i år 
kommet flere nye aktiviteter med rundt om på Langeland. 
 
Turistbureauet har imidlertid lukket ned for vores uge og månedskalender, men kontakt os, hvis I har små 
(og lovlige) arrangementer eller sæt det selv ind i Langelandskalenderen 
http://langeland.sydfynskalenderen.dk/ – husk at det kan tage op til 24 timer inden du kan se det i 
kalenderen. 
 
På turistbureauet har vi kun åbent for telefonisk betjening fra 9.30 til 16.30 mandag til torsdag og fredag 
fra 9.30 til16.00. Vores mange aktører er velkommen til at komme og afhente bestilt materiale ved døren. 
Vi behandler også bestillinger på vores Webshop så vores kommende turister kan sidde hjemme og 
forberede en tur senere på året. 
 
Langelands Guide 2020 bliver omdelt inden påske, som vi oprindelig har lovet - den kan leveres uden tæt 
kontakt - hvis der er problemer med levering, fordi I ikke kommer i nærheden af de sædvanlige 
uddelingssteder, så ring til os og vi prøver at finde en løsning. Husk altid, at der ligger en elektronisk udgave 
af Langelandsguiden på vores hjemmeside - se den her: 
https://issuu.com/markstormgrafisk/docs/286627_langelandsguide_2020_web?fr=sNzJlMzQ3ODY4Ng 
 
Vi har tidligere på mail bedt vores medlemmer om, at reservere den 16. april til generalforsamlingen - det 
er meget tæt på den nu udmeldte nedlukningsdato 2. påskedag – og da vi har en ambition, om at vi skal 
være mange gange 10 samlet til generalforsamlingen, har bestyrelsen besluttet at udskyde 
generalforsamlingen ind til videre. 
 
Vi arbejder lige nu med et par mindre tiltag i august - en indsats som I kender igennem mange år Øhavets 
Dag 30. august 2020 på Ristinge Havn. Vores samarbejdspartnere i 2019 var med på, at vi skulle afholde det 
igen i 2020 og vi har i denne uge fået bekræftet, at de gerne vil deltage. Skulle der sidde nogen derude, som 
gerne ville være med for første gang i år, så skriv til os og vi ser på mulighederne sammen. 
Det andet projekt drejer sig om vores skuldersæson fra august og frem i hele efteråret – nu hvor vi har 
oplevet de lukkede grænser for vores lystfiskere og øvrige turister i påsken og formegentlig også alle de 
kommende helligdagsarrangementer - prøver vi at tænke ud af boksen i forhold til en genstart af 
skuldersæsonen. Vi håber fortsat at skolernes sommerferie kommer til at forløbe som i 2019 og tidligere år. 

http://langeland.sydfynskalenderen.dk/
https://issuu.com/markstormgrafisk/docs/286627_langelandsguide_2020_web?fr=sNzJlMzQ3ODY4Ng


Lige nu arbejder undertegnede hjemmefra med LAG og FLAG - efter sidste ansøgningsfrist, som var den 
28.februar, har den fælles LAG-llsae bestyrelse indstillet en håndfuld projekter fra Langeland og der er givet 
et par afslag. Erhvervsstyrelsen arbejder med de tidligere fastsatte tidsfrister – næste og sidste 
ansøgningsfrist er 20.maj 2020. Skal man have udskydelse eller ændringer i projekt eller budget skal der 
søges om det i god tid. Afslutning af projekt skal ske til de tidsfrister, der står i tilsagnene. 
 
Alt er lidt svært at spå om – flere kommer galt afsted ved at reklamere for dette og hint – min opfordring 
skal være at den enkelte virksomhed/forretning /attraktion undersøger mulighederne for at få yderligere 
likviditet i deres pengeinstitut – ingen af os er tjent med, at flere bliver nødt til at dreje nøglen om. I skal 
også prøve på at få udskydelse og henstand på faste udgifter, finde ud af om regeringens hjælpepakker kan 
bruges til hjemsendelse af medarbejdere, dækning af faste udgifter osv. 
I kan finde mere om hjælpepakker m.m. på virk.dk 
Eller gå ind på https://ehfyn.dk/corona_beredskab 

Erhvervshus Fyn har lavet en rådgivnings hotline som konsekvens af Corona-/Covid-19-udbruddet og den 
potentielle krisesituation som fynske virksomheder står overfor i dag og i nær fremtid.   
Erhvervshuset er under virusudbruddet klar til at hjælpe virksomhederne videre med:  

Sparring til din virksomheds drift under vanskelige forhold  

Vejledning om din virksomheds muligheder for brug af statslige ordninger 

Assistance til krisehåndtering af din virksomhed, fx deres Early Warning-indsats, hvor de giver 
virksomhederne gratis, uvildig og fortrolig sparring om, hvordan de bedst kommer igennem krisen.  

Træk vejret roligt og tro på, at vi kommer ud af krisen igen inden så længe, brug din hjemmeside til at 
kommunikere på, brug Facebook, Instagram, LinkedIn eller hvad du ellers har mulighed for. 
 
Og så gentager jeg: kontakt din bank eller andre kreditorer for, at få bedre likviditet, kontakt din revisor for 
at få hjælp til at søge regeringens hjælpepakker – det skal revisorattesteres, prøv at holde din virksomhed 
gående måske med nyt forretningskoncept – følg med og hæng på også hvis der bliver mulighed for blot en 
lille økonomisk håndsrækning. 
 

På vegne af bestyrelsen og personalet  
 
Anne Mette Wandsøe 
 
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland 
Torvet 5 – DK- 5900 Rudkøbing 
T: +45 62 51 35 05 F: +45 62 51 43 35 
M: info@langeland.dk W: Langeland.dk 
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