
Turismeudvikling på de danske øer 
Fokus på samarbejde

Onsdag den 24. januar 2018 kl. 10.00-15.30 i Odense

Tænketanken for Dansk Ø-turisme inviterer til seminar

Tænketanken for dansk ø-turisme har med afsæt i den interesse, som ø-passet har skabt for øerne, haft 
fokus på den fortsatte udvikling af turismeerhvervet på den enkelte ø, på samarbejde på og mellem øerne 
–  og med fastlandet. Seminaret vil i en dialog med indlægsholdere og seminarets deltagere sætte yderligere 
fokus på:

	 •	 Hvordan	ser	Visitorganisationerne	på	øerne?	Er	øen	den	største	turistattraktion	i		 	 	
	 	 kommunen	eller	bliver	den	glemt?
	 •	 Hvilke	muligheder	og	barrierer	er	der	for	udvikling	af	turismeerhvervet	på	øerne?
	 •	 Hvordan	kan	Visitorganisationernes	store	viden	og	erfaring	udnyttes	aktivt	på	øerne?

Intentionen er, at seminarets indlægsholdere og deltagere går fra seminaret med en fornemmelse af dialog, 
handling og idéer til lokale initiativer.

PROGRAM:

 9.30 MorgEnkaffE

 10.00 Velkomst v/Dorthe Winther, formand Sammenslutningen af Danske Småøer

 10.10 Præsentation af programmet v/Jan Bendix, ordstyrer 

 10.20 Øerne på turismelandkortet: Ø-pas 2017. Projektets aktiviteter i 2017 og fremtidig    
  forankring af konceptet v/Lise Thillemann Sørensen, Projektleder

10.40-12.00  DesTinATiOn De DAnske ØeR? 

 10.40 Tænketanken og ideerne bag etableringen af en mulig ø-destination v/Dorthe Winther

 10.50 Destinationssamarbejde:	Hvad	får	øernes	små	turismevirksomheder	ud	af	det	–	erfaringer		 	
	 	 fra	Lag-støttet	turismeudvikling	v/Morten	Priesholm,	projektkoordinator,	Lag	Småøerne



 11.00  Visioner om en ø-destination. Er det en god idé – hvorfor og hvordan? Potentialer for et 
  ø-brand	v/Eskild	Hansen,	direktør,	Strategibureau	EHSB	
  Korte kommentarer til Visionerne om en ø-destination	v/Sisse	Wildt,	kommunikationschef,
		 	 Dansk	kyst	og	naturturisme,	Jan	fritz	Hansen,	Sekretariatsleder,	færgesekretariatet	og	Lindy		
	 	 kjøller,	Salgs-	og	Marketingschef,	Danske	færger	a/S.	
  Debat blandt alle deltagerne i seminaret
	 	 afslutning	med	opsamling	af	dialogen	og	holdningerne	v/Jan	Bendix

12.00-13.00  frokoSt

 13.00-15.15  sAMARbejDe – sAMARbejDe – sAMARbejDe

 13.00 Præsentation af emnet v/Jan Bendix

 13.10  Hvordan ser Visitorganisationerne på øerne? Resultat af minispørgerunde til 19    
	 	 Visitorganisationer	i	kommuner	med	småøer	v/kirsten	Malling	olsen,	konsulent

 13.25 Erfaringer fra samarbejde mellem øer og Visitorganisation 
	 	 Hvordan	blev	samarbejdet	indledt	og	hvordan	lykkedes	det/lykkedes	det	ikke?	
	 	 Hvad	skal	der	til	for	at	udvikle	samarbejdet?
	 	 v/Mads	rye	Sletberg,	turistmanager,	Visitfaaborg	og	gitte	Sørensen,	avernakø	Landhotel	
  & geder

 14.00  PauSE	–	kaffE/tE	og	kagEr

 14.15 Hvem har ansvaret for samarbejdet imellem øerne og visitorganisationerne? 
	 	 formål	og	gensidigt	udbytte.	Hvordan	kan	samarbejdet	udvikles	og	gennemføres?	
  Paneldebat:
	 •	 Jakob	Lei,	Årø	Vingård	
	 •	 Jens	Müller,	turistchef	VisitVestsjælland
	 •	 Mette	Løkke,	turistchef	VisitSamsø	
  Debat i panelet og med seminarets deltagere.
	 	 Jan	Bendix	styrer	debatten	og	samler	op:	Hvor	peger	pilen	hen,	ansvar	og	forankring.

 15.15  Opsamling af seminaret	v/Dorthe	Winther.	Hvilke	vinkler,	indsatser	og	forankringer	peger		 	
	 	 mest	tydeligt	fremad	i	dagens	dialog?

 15.30  Farvel og tak for i dag v/Jan Bendix

DeT PRAkTiske:

Seminaret afholdes på Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. www.moedecenter.dk

Tilmeldingsfristen er den 9. januar 2018 til Sammenslutningen af Danske Småøer på 
sekretariatet@danske-smaaoer.dk eller 6251 1339. Der er begrænset antal pladser. Seminaret er gratis, men 
med et „no-show“ gebyr på 500 kr. ved udeblivelse uden afbud.

Vi	glæder	os	til	at	se	rigtig	mange	af	jer!

Venlig	hilsen	Sammenslutningen	
af	Danske	Småøer	og	Lag	Småøerne

Seminaret afholdes i regi af projektet Øerne på turismelandkortet: Ø-pas 2017 og projektets tænketank for dansk ø-turisme. 

Læs mere om projektet her: http://www.danske-smaaoer.dk/%C3%B8erne-pa-turismelandkortet-%C3%B8-pas-2017


