
31.juli 2020 
 
Kære medlemmer. 
 
Turist- og Erhvervsforeningen lever og arbejder – vi har ligget vandret hele den sidste måned, og vi håber, 
at de mange turister også har fundet ud til jer på hele Langeland. 
Vi har i juli måned haft mange dage med 200 ekspeditioner på trods af vores covid19 restriktioner, med kun 
2 kunder af gangen og aldrig har vores turister været mere nysgerrige og interesserede, der har været rigtig 
mange nye kunder – nogen som aldrig før har været på Langeland og som gerne vil kunne notere i deres  
Ø-pas, at de har besøgt Langeland og Strynø. 
 
Sidste gang i hørte fra TEL var bestyrelsens pressemeddelelse af 20. juni 2020 - vi fik nedsat en 
arbejdsgruppe - denne gruppe består fortsat af Britta Andersen, Jesper Ansbæk, Marlene Bremholm og 
Christian Ahlefeldt-Laurvig. Hverken bestyrelsesmedlemmerne eller vores kontor har haft ledige stunder - vi 
holdt et lille møde i arbejdsgruppen den 6. juli 2020 og så blev der ellers dømt højsæson. Vi holder et lille 
møde i arbejdsgruppen sammen med personalet den 6.august, hvor vi henter inspiration udefra. 
 
I det hele taget bruger vi tiden på at undersøge muligheder for nye lokaler eller ændringer i de nuværende 
lokaler, nye arbejdsopgaver og nye indtægts muligheder nu, hvor vores største kunde er væk.  
Vi satser stadig på at kunne servicere alle vores turister på Langeland - dine, mine og Langelands 900.000 
kunder og vi satser på fortsat at være den forening, der sælger Langeland som ferie destination   - og vores 
plan er at drive et grønt I-Bureau.   
 
Vi er ikke forskrækkede, men vi vender alle muligheder og hvis du har en idé, så send den gerne til 
amw@langeland.dk eller arbejdsgruppens medlemmer. 
Anne Mette Wandsøe stopper selv ved udgangen af 2020, men bidrager til at få skabt en ny platform for 
TEL - alle idéer bringes således loyalt videre til arbejdsgruppen. 
 
Langelands Guiden 2021 forventes at starte annoncetegning i den sidste uge af august 2020 og 
arbejdsgruppen håber på, inden da at komme med en skitse til TELs fremtidige aktiviteter. 
 
På vegne af arbejdsgruppen og personalet 
 
God sommer.  
 
Anne Mette Wandsøe 
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