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Spænding om 
sommerpakken

Efter at denne avis er gået i trykken,  
præsenteres regeringens sommerpakke. Men 

da Christiansborg er utæt som en si, er det allerede 
sluppet ud, at der også i år sandsynligvis skal gives 
hjælp til turistområder som Fanø. 200 millioner kroner 
lader der til at være afsat til blandt andet billigere tog
billetter og færgebilletter. Begge dele blev revet væk  
i 2020.

Går det som forventet, vil borgmestrene blive  
inviteret til forhandlinger, men regeringen har med stor 
sandsynlighed det samme mål som i 2020, nemlig at 
sikre, at så mange som muligt holder ferie i Danmark, 
til gavn for den hjemlige økonomi, coronasikkerheden 
og valutabalancen. 

Pensionister med coronapas er imidlertid begyndt 
at søge sydpå. Så selv om man kan frygte en turist
invasion som i perioden juli, august og september 
2020, sker det næppe. 

Danskerne booker ganske vist sommerhuse i stor 
stil. Vi har talt med Danibo, der melder om kun 10  
procent ledig kapacitet i højsæsonen. Men selv om de 
tyske gæster skulle få lov til at komme, får vi næppe 
samme voldsomme sommer som i 2020. Og da langt de 
fleste tyskere ikke har kunnet kommet i april og maj 
på grund af restriktioner, der virker mærkværdige, vil 
sommerhusbranchen få et dårligt første halvår. Derfor 
er det vigtigt, vi får mange gæster i andet halvår.

En sommerpakke, der giver gående og cyklende  
gæster meget billige eller gratis billetter fra medio maj 
og året ud, vil – set herfra – være velkommen, gerne 
som en start på en ’landevejsordning’.

Billige billetter til bilister udenfor højsæsonen 
er også en nødvendighed. Vi må se det i øjnene.  
Turisterne bliver ældre og ældre frem mod 2040, og de 
kan ikke undvære bilen. En løsning kunne være tvangs
parkering som på den tyske vadehavsø Norderney. 
Men det vil koste natur og give oprør. Nemt er det ikke.

Har du et 
godt tip?

mail@
fanoeposten.dk

Så send det til

– hele øen rundt !

Danibo
Fanø Sommerhusudlejning

MERE END 650 FERIEHUSE
- øens lokale bureau

Langelinie 9B ‧ 6720 Fanø ‧ Tlf.: +45 75 16 36 99 ‧ www.danibo.dk

TURISME – Første ordi-
nære generalforsamling i 
Destination Vadehavsky-
sten onsdag den 28. april 
forløb uventet fredeligt og 
uden de store diskussioner. 
Om det skyldes den virtu-
elle og fremmedgørende 
form – den blev afviklet på 
YouTube med Weststream 
fra Fanø som teknisk ar-
rangør – er umuligt at sige. 
Deltagelsen svingede mel-
lem 56 og 102, flest var på 
under valget til bestyrel-
sen.

Freden kan jo også skyl-
des, at formand Claus Pe-
dersen ikke veg uden om, 
når det gjaldt en forklaring 
på, hvorfor Ribes og Fanøs 
turismemedarbejdere skal 
sidde på et kontor i Esbjerg. 
Mere om det senere.

Vi tager dog en meget 
vigtig udmelding om Tøn-

der Kommune, der som 
bekendt sprang fra midt i 
forløbet, først:

”Efter et møde 16. juni 
2020 hørte vi desværre ikke 
mere fra Tønder. Men Tøn-
der kan tilslutte sig med 
dags varsel, det er vore 

vedtægter klar til,” sagde 
formanden.

Fordybelse om vinteren
Tilbage til det punkt om 
lokale medarbejdere, som 
Markedsføring Fanø pe-
gede på før generalforsam-
lingen. 

”Vi har et destinations-
kontor i Esbjerg, og det ser 

ud til, at vi får mulighed 
for administrative enhe-
der alle steder. De forbliver 
bemandede, og der bliver 
gode muligheder for at be-
tjene turisterne. Om vinte-
ren kan de otte ansatte så 
fordybe sig i andre opgaver 
sammen på destinations-
kontoret,” sagde han.

Ingen fra Fanø tog ordet, 
men da der var bestyrelses-
valg, kunne man godt mær-
ke, at Destination Fanøs 
indmeldelse af alle deres 80 
medlemmer i høj grad slog 
igennem. Bestyrelseskan-
didat Marianne Milter Bay 
fra Fanø Firmaevent blev 
topscorer med 35 procent 
af de afgivne sms-stemmer.

Bagefter var der et godt, 
faktaspækket foredrag af 
destinationschef Hans Pe-
ter Folmann. Videoen kan 
ses på vadehavskysten.dk 
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Fredelig generalforsamling i Destination 
Vadehavskysten. Fanøkandidat topscorer 

Tønder stadig velkommen i 
Destination Vadehavskysten

• Marianne Milter Bay, 
Fanø Firmaevent, 
Heidi Maimburg, 
Ribe Byferie og Mark 
Mikkelsen, Cafe 
Guldægget Esbjerg, 
blev direkte valgt på 
generalforsamlingen.

• Borgmester Jesper 
Frost Rasmussen, ud-
valgsformand Karen 
Sandrini, direktør 
Claus Pedersen Ribe 
Vandrerhjem og 

direktør Mie Hyttel, 
Hjerting Badehotel, 
alle udpeget af Esbjerg 
Kommune.

• Borgmester Sofie Val-
bjørn, udvalgsformand 
Christian Lorentzen, 
indehaver Hanne 
Thyssen, Danibo 
Feriehusudlejning og 
direktør Sofie Jansen, 
Fanø Bryghus, de to 
sidstnævnte udpeget 
af Fanø Kommune.

Destinationsbestyrelsen

Turisterne på Fanø skal nok få mulighed for at møde 
medarbejdere fra destinationen, lover formanden.


