
Langeland skal bevares som turist destination !! 

Turist- og Erhvervsforeningen Langeland  (TEL) afholdte den 17. juni 2020 medlemsmøde vedr. foreningens fremtid 

efter Langeland kommune har opsagt rammeaftalen pr. 1. januar 2021. En aftale, der frem til 31/12 2020 betyder, at 

TEL udfører turist- og erhvervsservice for kommunen, der betaler 1,4 mio. for dette arbejde.  

Meldingen fra foreningens medlemmer var klar !! Langeland skal fortsat have en turist- og erhvervsforening. Med 

600.000 overnatninger årligt plus 300.000 endagsturister, har Langeland stadig sin berettigelse som selvstændig 

destination. Den almene turist tænker ikke Langeland, når der bliver sagt ”FYN” som destination – www.langeland.dk 

har 250.000 besøgende årligt, hvilket bekræfter den teori. Derfor har vi brug for den lokale turismeservice. Vi har brug 

for en lokal markedsføring af foreningens medlemmer og vores ø.  Vi skal sikre os, at der også efter 1. januar 2021,  er 

nogle, der taler ”Langelands sag”. Nogle der ene og alene brænder for at fortælle om og trække turister til VORES ø. 

Men er det overhovedet økonomisk muligt at bevare TEL ?? JA, men det kræver, at vi kigger bredt og står sammen, og 

alle på Langeland bidrager med det, de nu engang kan. Vi har alle under Coronakrisen ufrivilligt været vidne til, hvad 

det betyder for vores ø, hvis turisterne ikke er her. En stor del af vores lokale handelsliv, som vi lokale nyder godt af 

hele året, vil ikke overleve, vores overnatnings- og spisetilbud vil blive voldsomt reduceret, kunstnerne vil mangle 

omsætning, og det samme vil ske for kultur- og fritidsaktiviteter.  

Økonomien er pt. lille, men bestyrelsens ambitioner er store. Vi ønsker at bevare vores grønne I-bureau (Autoriseret 

turistbureau, hvor turisterne kan få viden om alle de ting, der foregår rundt omkring på øen). Vi ønsker at være 

kommunens foretrukne samarbejdspartner, når det handler om turisme. Vi ser også store muligheder i et godt 

samarbejde med Destination Fyn, hvor vi bliver leverandør af lokalt turistmateriale og statistikker om Langeland, som 

de kan bruge i deres videre arbejde i nationale og internationale kampagner. 

 

Når man står i en brydningstid, er der også brug for at tænke nyt. Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der nu og i 

de kommende måneder skal arbejde videre på flg.: ” Hvordan får vi økonomien til at hænge sammen? Skal 

åbningstiderne på turistkontoret ændres? Skal turistkontoret ligge, hvor det gør i dag? Skal vi fortsat tage på messer 

bemandet af turistkontorets medarbejdere? Skal TEL i fremtiden sælge serviceydelser til medlemmerne (f.eks. hjælpe 

med vedligehold af hjemmeside og sociale medier?). Hvilke andre foreninger på øen, vil det være naturligt, at TEL 

indgår samarbejde eller partnerskab med? Vi kigger os bredt omkring.”  

Men en ting er sikkert… Vi kommer kun i mål, hvis øens kunstnere, sommerhusejere, turistaktører, erhvervs- og 

handelsliv støtter op om TEL via medlemsskaber og annoncer i vores turistguide. Lokale langelændere kan også give 

en hånd med, ved melde sig ind med et privat medlemskab i foreningen.  

BEVAR LANGELAND SOM SELVSTÆNDIG TURIST DESTINATION – MELD DIG IND I TEL, hvis du ikke allerede er medlem. 

Annoncer for første gang i Langelandsguiden, eller køb din annonce et nummer større, end du plejer !!  Vi har brug for 

at ALLE KRÆFTER står sammen NU !! 

 

25. juni 2020; TELs bestyrelse: Britta Andersen (formand, tlf.: 23 39 97 89), Christian Ahlefeldt-Laurvig, Jeanette 

Pichardt, Jesper Ansbaek, Karina Stæhr, Lasse Rasmussen, Marlene Bremholm 

 

Vi har i dag to fantastiske ambassadører, nemlig Heidi Karlsen og Gitte Rahbek, der 

arbejder på turistkontoret. De to piger har tilsammen over 50 års erfaring inden for 

turistbranchen på Langeland. Gennem årene har de oparbejdet et kæmpe netværk 

blandt medlemmerne og journalister i ind- og udland. Et netværk der gør, at 

Langeland ofte får spalteplads, side op og ned om vores fortræffeligheder i blade og 

magasiner rundt omkring i Europa. Et netværk og en vidensbank, som skaber så stor 

værdi for Langeland, at vi skal sikre os at bevare den. Derfor skal vi gøre ALT, hvad der 

står i vores magt for at bevare det NU!!  

 

http://www.langeland.dk/

