Turistforeningens Beretning 2018 v. Birgitt Bjerre, formand.
Vi kan glæde os over, at Turistsæsonen 2018 har være et godt turistår for vores by. Det gode vejr
har fået mange til at besøge vores landsdel, og der har været en stor stigning i både danske og
tyske turister.
Turistinformationen Nykøbing F v. Kirsten Wraa skrev til os i september
Det har været en forrygende sæson i turistinformationen, vi har oplevet en stigning i turister der
besøger os på 25,3% sammenlignet med 2017. En stigning i både danske og tyske turister, og vi
formoder det skyldes det gode vejr. På 8 måneder har vi haft 5600 henvendelser.
Vi oplever flere og flere der gerne vil være turister i deres eget lokalområde, og det glæder os
naturligvis. NFH-festivalen, som vi oplevede, som en succes for turismen i Nykøbing. Brandmuseets
Jazz på torvet var der stor efterspørgsel på, og turister var begejstrede, over det liv der blev skabt i
byen på disse fredage Også Gadeteateret oplevede vi som en succes
Kirsten skriver videre, at især de tyske turister efterspørger cykelkort over vores dejlige område, Det
er næsten altid cykelblomsten, som de har brug for. Vi forudser en svær sæson i 2019, hvis vi ikke
har cykelblomsten, da denne er meget populær. Også Naturlandets nye app har været et godt
værktøj for cykelturister og turister der gerne vil ud og gå/vandre, vi oplever det dog som svært at få
de tyske turister overtalt til at bruge denne app.
Turistkontorets omtalte Cykelblomst, som de finder det nødvendigt for Turistarbejdet, og som er
præmieret gennem Guldkanon og nu tilbydes til skolernes undervisning, har vist sig at være et
vanskeligt projekt at skaffe penge til. (Pris 90.000 kr. – tilbudt støtte fra Friluftsrådet med 50.000 kr.
– så der mangler 40.000 kr.).
Kommunens internationale koordinator forsøger nu gennem et Interconnect projektet gennem EU,
som handler om CO2 neutral transport til Tyskland at skaffe de 40.000 kr., som der skal til for at få
genoptrykt hæftet. Det kræver ekstra 20 siders plads til cykelruterne i Rostock området, 3 tilbud fra
grafiske virksomheder, og et større redigeringsarbejde (af Birgitt), hvor tekst og foto på ruterne i
Guldborgsund skal drosles ned til det halve. Det er et STORT arbejde incl. møder og kontakt til de
tyske samarbejdspartnere i Rostock og i kommunen. Det er mit håb er, at det er umagen værd, og
bliver til et godt internationalt samarbejdsprojekt, som kan være med til at tiltrække mange
cyklende turister til vores område.
Når cykelblomsten er færdig, arrangerer Sundgruppen med Ole og Birgitt som guider en tur til
Tyskland ad den tyske del af Cykelblomsten.
På Lolland-Falster mangler vi turoperatører, som kan hjælpe vores landsdel med en øget turisme
med at tilbyde færdige pakkeløsninger på oplevelser, men disse findes ikke, og der er ikke hjælp at
hente hos kommunen eller hos den nyansatte Turistkoordinator. Der er flere firmaer, som tilbyder
vandrer- og cykelture rundt i Danmark, men de går til Jylland, Fyn og Sjælland. Jeg har skrevet til
Ruby rejser, om de kunne arrangere Cykelture ad Cykelblomsten på Lolland-Falster. Ruby rejser
har 7 cykelture rundt i Danmark, men ingen på Lolland og Falster. De har svaret, at de finder
turene interessante, men at de ikke for nuværende har konkrete planer om en udvidelse af
yderligere ture i Danmark. Men de vil evt. tage kontakt senere.
Turistforeningens arrangementer i 2018:
I juni deltog vi sammen med Nyk. F Garden i Skt. Hans aften på Slotsbryggen. På grund af tørke
var der ingen bål, men 800 mødte op til båltale og sang af X-faktor sangeren Sol Gamborg, og så
på opsendelse af 50 hekse indeni røde balloner. Turistforeningen støttede økonomisk og hjalp til
med arrangementet, og Ole og jeg sad hele aftenen inde i et telt og pustede de mange balloner op

med helium og snakkede med børn, som tegnede hekse. Helene stod for salg af is, men ikke med
stor succes, da det var for koldt, så jeg købte restlageret, og er endnu ikke færdig med uddelingen
til alt og alle.
2 onsdage i juli og 2 onsdage i august deltog 1200 mennesker i at synge solen ned over
Guldborgsund ved Slotsbryggen. Et samarbejde med Visens Venner, som har en stor
medlemsskare, som trak ekstra mange ned til Slotsbryggen efterhånden som det rygtedes, at solen
uge efter uge blev ved med at gå flot ned i sundet, og med flot højskolesang fra det trykte hæfte,
som Erling Nielsen fra Vintjenesten hjalp til med sammen med økonomisk støtte fra Kulturelt
Samråd. Rikke kom med isbil fra Gedser og Flemming solgte æblemost, Erling solgte vin og vand.
Musikken de 3 aftener leverede Eskild Irminger på piano. Ole, Niels Broholt, Kirsten Jensen og Lise
Sanders var forsangere. En enkelt aften havde vi Celtic cake - et 3 mands orkester til at spille for.
Den største udfordring stod i at få amfi scenen tømt for mange store fortøjningspæle fra Sejlklubben
og byggeaffald til byggeriet i Sophieholmen. Efter utallige henvendelser, klarede kommunens
driftafdeling opgaven nogle få dage før det første arrangement.
I juli deltog Helene, Flemming, Ole, Birgitt og Tina fra Turistforeningen sammen med 14 andre
frivillige i Warnemünde Woche, hvor vi ”solgte” Guldborgsund og Lolland Kommuner med stor
tysktalende ildhu. Brandmuseet kørte bussen frem og tilbage, og Niels Lyck frivillig i Brandmuseet
boede på stedet og tog imod alle de frivillige på skift.
Sidst i august var Turistforeningen med til Gadeteaterfestivallen, sammen med Masken, Vores
Nykøbing og Teaterforeningen og kommunen som sponsor. Der var en del møder forud, og uddeling
af brochurer især i uge 34, hvor arrangementet foregik.
I september indstillede Turistforeningen formand Henrik Elo for Multimedieklubben, som sender
lokal-tv hver uge fra alt, hvad der sker af kunst, kultur og aktiviteter på hele Lolland og Falster til
kommunens Kulturpris. Men desværre fik han ikke prisen.
7. december havde vi kirkekoncert i samarbejde med Klosterkirken. Til Julekoncerten havde vi
arrangeret Kristian Lilholt med søster Tine og band. Flot musik men desværre var kirken ikke helt
fyldt.
I vinterens løb har vi været en del af en historiequiz, som nu er færdig og kan anvendes på
mobiltelf. www.historiespor.dk. Quizzen er en god måde for borgere og turister at lære byen og
byens historie at kende på
Hjemmesiden med Ole som webmaster og med kreative foto og input har været besøgt af ca.
2.000 om måneden i alt godt 24.000 i 2018.
Årets Turistbjørn uddelt til Brandmuseet for deres store engagement med turisme for byen
Orientering om planlagte aktiviteter i 2019.
En ny organisation er oprettet i 2019: visit-lollandfalster, som skal binde markedsføringen af
Lolland og Guldborgsund kommuner sammen. Folketinget har vedtaget 17 organisationer, som
skal markedsføre Danmark. Så ændringer gælder hele landet. Der er for nylig valgt en bestyrelse
og direktør, som i løbet af året skal finde deres ståsted i forhold til Business LF, kommunerne og
turistkontorerne.
De Danske Sydhavskyster som før tog sig af den overordnede markedsføring, er nu nedlagt.
Turistforeningerne og de små turistaktører skal fremover her i området forholde sig til
Guldborgsund Kommune. Hvilken funktion Business LF har fremover, vides ikke, men for

nuværende trykker de Lolland-Falster kataloget og synliggør overnatningssteder, seværdigheder
og events på hjemmesiden www.visitlolland-falster.dk
I december og januar har vi holdt 2 møder med Turistforvaltningen i kommunen, for at få styr
på, hvad de er oppe og nede på alt de nye, som sker i organisationen. Vi er blevet lovet en
orientering senere, når den nye destinationschef og Turistkoordinator er klar, og måske også en
evaluering af turistsæsonen, som vi efterlyste.
Vedr. cykelturisme, så har Østersøruten i Holland netop vundet pris for 2019, som den bedste
rute i Europa. Sammen med Naturlandet og en international cykelblomst med naturskønne
cykelruter i Guldborgsund Kommune forventes rigtig mange cykelturister til sommer. Kommunen
overvejer også cykelgarager tæt på det nye torv, så cykelturister uden problemer kan besøge
byen.
16.5. – 19.5. Pasning af Turistbus ved Døllefjelde-Musse Markedet ved ind/udgangen. Her vil vi
uddele brochurer og opfordre de over 100.000 besøgende, at komme tilbage igen og opleve
øerne.
25.5. PR-tilskud til Store Havefest.
23.6. Skt. Hans aften på Slotsbryggen aflyses, da Nyk. F. Garden ikke magter arrangementet i år.
5. – 14.7. Warnemünder Woche i samarbejde med Nyk. F. Brandmuseum. Turistforeningen finder
frivillige til at besætte alle 10 dage.
17. og 24. juli + 7. og 14. og evt. 21. august: 5 gange - Syng Solen ned v. Slotsbryggen i
samarbejde med Visens Venner, den 14. august også med sejlklubben i forbindelse med Vegvisir
og evt. den 21. august i samarbejde med Gadeteaterfestivallen.
4.8. Motionscykelløb Falster Rundt og Kyst til Kyst, arrangør Sundgruppen. Arrangementet
tiltrækker turister fra alle dele af Danmark, og flere fra Tyskland har allerede meldt sig.
19.8. -24.8. Gadeteaterfestival i samarbejde med Guldborgsund Kommune, Masken, Vores Nyk.,
Teaterforeningen.
Sidst i november Kirkekoncert i samarbejde med Nyk.F. Klosterkirke.
Samarbejde med Kommunen. Vi betragter samarbejdet med kommunen som en vigtig del af
vores arbejdsområde, og for det kommende år deltager jeg på vegne af Turistforeningen i et
udvalg under Kultur-Turisme og Bosætnings udvalget, hvor vi mødes 7 gange og foreslår
muligheder for ”den lille turisme”. Vi har holdt 2 møder – et orienterende og et om sportsturisme. I
mødet deltager 6 byrødder og 6 repræsentanter og 4 fra forvaltningen. Senere skal udformes en
rapport med ideer til KTB-udvalget.
Jeg har tidligere skrevet knubbede ord og læserbrev i avisen om Terrorhegnet, som skiller byen
fra Guldborgsund. På mandagens borgermøde fik hegnet også en sur medfart. Som én sagde: Vi
brander os på at være en by ved sundet, men vi kan ikke komme derned. Byrødder og især
formanden Rene Christensen har gennem mange år fortalt i avisen, at hegnet snart skal nedtages.
Vi må håbe på, at 2019 er året, hvor vi kan forvente at en stor del af hegnet falder.
Tak til vores samarbejdspartnere. Tak til Finnermann for husly i årets løb, tak for samarbejdet til
mine bestyrelsesmedlemmer og en særlig tak til Ole, som nu i et år har taget en meget aktiv del i
foreningens arbejde, og som nu ønsker at træde ud af bestyrelsen.
Dette var min beretning 2018. Birgitt Bjerre, formand den 27.3.2019

