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I dette nummer: 

Nyhedsbrev 

Langelandsfødevarenetværk 

God sommer 
Så er det gode vejr og turi-

sterne kommet til Lange-

land. Vi håber alle klare de 

udfordringer som coronakri-

sen har skabt og stadig ska-

ber. 

Husk du fortsat kan søge 

visse hjælpepakker. Kon-

takt Turist- og Erhvervs-

kontoret for at høre mere om 

dine muligheder. 

Alternativer til lønkompensationspakkerne? 

Dansk Fødevareakademi tilbyder også 

tilskud til ledertræning og forretnings-

forståelse – groft sagt på at tjene flere 

penge i din virksomhed. Kurser der 

kan foregå i din virksomhed, med afsæt 

i din hverdag og behov.   

Kontakt Preben Johansen, Turist- og 

Erhvervsforeningen inden den 3. juli, 

hvis du vil høre mere om disse tilbud. 

For øvrigt - vidste du, at du kan sende dine 

medarbejdere på online efteruddannelse og søge 

løntilskud på op til kr. 881,-/dag.  

Der er mulighed for at søge kr. 881,-

/dag i løntilskud til medarbejdere. Det-

te kan gøres ved at sende dem på kur-

sus de dage I har tid til det. Kurset kan 

foregå hos jer, online eller på kursusste-

det.  

Hvis du vil høre mere om hvordan det 

kan tilrettelægges, så det passer ind i 

jeres hverdag, så er det nu du skal slå 

til. Den 7. og 8. juli får vi besøg af Cha-

lotte Tryk fra Dansk Fødevareakademi, 

der gerne tager en uforpligtende og gra-

tis snak om dette. Selvom du lige nu er 

midt i din højsæson, kan det være en 

god idé at bruge en time på at se på 

hvad efteråret bringer.  

være mulighed for 1:1 sparring og net-

værksaktiviteter. 

Du kan læse mere om projektet på 

www.styrketerhvervigadeplan.dk eller 

på Facebook ”Styrket Erhverv i Gade-

plan” 

 

For dem af jer der ikke nåede at være 

med på de sidste hold eller hvis I har 

lyst til at lære mere, så kommer der en 

ny omgang Styrket Erhverv i Gade-

plan med start til efteråret. 

Det vil denne gang bestå af godt 30 

forskellige kurser på forskellige ni-

veauer. Man skal kun deltage i de kur-

ser som passer til en og på de niveau-

er som passer til ens behov. 

Man har forsøgt at lave disse forløb 

efter anbefalinger fra tidligere kursi-

ster og derfor vil der i denne omgang 

være undervisning i Digital marketing, 

Webshop,  Online markedsplads og 

Optimer salget. Der vil sideløbende 

Ny omgang Styrket Erhverv i Gadeplan 



Langelandsfødevarenetværk er et lokalt fødevarenetværk, hvis mål er at samle og dele viden og erfaringer med 

hinanden fødevareproducenterne, fødevareiværksætterne, restauratørerne, bagerne, jordbrugerne, fiskerne og kød-

producenterne imellem. Vi skal støtte hinanden til at videreudvikle vores virksomheder, afsætte vores produkter 

og udbrede kendskabet til de Langelandske fødevareoplevelser. Sammen skal vi øge vores kompetencer, finde og 

dele ny viden og formidle den positivt videre.  

Bedst i længden 

Turist- og Erhvervsforeningen Langeland 

Torvet 5 

5900 Rudkøbing 

Telefon: 6251 3505 

E-mail: preben@langeland.dk 

www.langeland.dk 

Langelandsfødevarenetværk 

Støttet af Ministeriet for  

Naturerhverv og EU 

Bagenkop Kro 
Bette Jette v/Kim Nielsen 
Bøstrup Strandgård 
Den Gode Slagter 
Enghavegård vedr. Schou 
Fiskekutteren Liljen SG23 
Fiskerne i Spodsbjerg Havn 
Fiski 
Frugt og grønt bod 
v/Bodil Christensen 
Frugtavler Peder Evald 
Pedersen 
Generalen v. Pichardts 
Hedo's Bageri 
Hotel Skandinavien 
Humble Bageri 
Humble Kro 
Humblebageren i Bagenkop 
Hyben Vital 
Lundsgård Frugtplantage 
Malby Glutenfri brød mix 
Pletkærgård 
Rubenlund Agro A/S  

Skovsgaard Cafe’ og Gårdbutik 

Skovsgaard Gods 
Snødeslagteren 
Spodsbjerg kutterfisk  
Strandlyst Frugtplantage 
Strynø Gaardbutik & 
Gaardcafe 
Slikhuset-Rudkøbing 
StrynØfrugthave 
Stæhrs Bageri 
SuperBrugsen Rudkøbing 
Søbanke 
Tranekær Slot og Gods 
Tranekær Slotsmølle 
Vandkants is - Lohals 
Øhavsmarkedet 
Anne Dall 
Anne Mette Wandsøe 
Gunvor Rosell 
Lars Chr. Prytz 
Lene Lautrup 
Tove Iskov 

Medlemmer 

Grøn Cirkulær Omstilling 
Cirkulær omstilling åbner for nye muligheder for handel og jobska-
belse, bidrager til reduktion af klimapåvirkningerne og gør besparel-
ser i både ressourcer og omkostninger mulige. 

Forløbet er gratis, du skal blot investere tid.  

Det får din virksomhed ud af at deltage 

• Op til 90.000 kr. til at udvikle din forretning 

• En konkret plan for, hvordan din virksomhed kan arbejde mere 
cirkulært 

• Udvikling af nye forretningsmæssige potentialer 

• Konkurrencemæssige fordele og forberedelse til fremtidens øgede 
krav om bæredygtig fremstilling, produkter, emballager og logistik 

• Professionel, branchekyndig konsulentydelse som ser på virksom-
hedens ressourceanvendelse med nye øjne 

Dit forløb sammensættes efter din virksomheds behov og kan bestå 
af individuel rådgivning, kollektivt forløb om fælles udfordringer og 
sprintforløb. Se mere på www.ehfyn.dk 

smv PRO 
Har du initiativer i din virksomhed, som skal 
sættes i gang? Og skal de have endnu mere fart 
og ressource tilført?  

Med smv PRO får du op til 100.000 kr. (max 
50%) i tilskud til køb af rådgiverforløb til udvik-
lingen af din forretning indenfor eksempelvis 
bæredygtighed, drift og processer, kunderelatio-
ner, markedsføring og meget andet. 

For at deltage skal du være ejerleder i en virk-
somhed med 3-50 ansatte. 

Du får: 

Temperaturmålt din virksomheds nuværende 
situation 

Kortlægning af din fremadrettede indsats 

Lavpraktiske værktøjer til at skabe din virksom-
heds retning, bl.a. gennem sparring af en erfaren 
forretningsudvikler. 


