
Til Svendborg Erhvervsråd 
 

o René Ringsted, CEO i Halberg Properties A/S 
o Per Nykjær Jensen, Erhvervsforum Svendborg, Formand 
o Ole Farshøj, Dansk Byggeri Sydfyn 
o John Arly Henriksen, formand Erhvervs- og Turismeudvalget  
o Henrik Nielsen, Svendborg Byråd  
o Michael Søndergaard, Dansk Industri,    
o Allan Kruse, Svendborg Erhvervsskole 
o Torben Madsen, Industrien Sydfyn 
o Martin Larsen, Shopping Svendborg 
o Morten Raft, Svendborg Håndværker & Industriforening  
o Anders Ulrich, Sydfyns Turistforening 
o Freddy Knecht, FH Fagbevægelsens Hovedorganisation  
o Bo Hansen, borgmester 
o Allan Kruse, Uddannelsessektor 
o Torben Madsen, Industrien Sydfyn 
o Claus Bjerregaard, Borgerforeningen Svendborg Teater 
o Maria Schaumann, rådgiver – jura 
o Charlotte Flugt  
o Kenneth Seerup, rådgiver IT  
o Frederik Harald Halberg, største private arbejdsplads 
o Jesper Bernhardt, Maritime uddannelser   

 
Søren Bach Hansen, Erhvervschef 
Helge Padegaard, Erhverv – referent 
Sinne Wils, Erhvervskontoret / fremtidsfabrikkerne    
 
 
Dagsorden for møde i Svendborg Erhvervsråd tirsdag den 10. 
maj kl. 08.00 -10.00, Rådhuset, Byrådssalen.    
 
Pkt. 1 Godkendelse af referat fra 8. februar 2022.   
Referat er tidligere udsendt  
 
Referat godkendt uden bemærkninger. 
 
Pkt. 2 Nyt fra formanden. 
 

- kan referatet light bruges/deles 
Stil og indhold på referat er som ønsket.   
 
Pkt. 4 udgår af dagsordenen. 
Pkt. 7. Mikel Harritslev L22 fremrykkes til først på mødet.   
 
 
 
Pkt. 3 Status fra de tre næstformænd samt erhvervschef 
 

- Maria Schaumann - iværksætteri 
- Jesper Bernhardt – Maritimt Kraftcenter 
- Claus Bjerregaard – Turisme og kultur 
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Iværksætteri - MS:  
Gruppen har mødtes og drøfter hvilke konkrete initiativer der kan gøres 
indenfor områderne især områderne med fokus på Maritime Tech samt 
generelt iværksætteri. Herunder etablering af ”boards” til rådgivning.     
 
Maritimt Kraftcenter – JB: 
Fokus på at skabe et maritimt netværk. 
Der afholdes åbent møde den 30. maj – alle er inviteret. 
Ny hjemmeside www.sdmm.dk  
Ser en række nye ansigter vise interesse og oplever andre som gerne vil 
bidrage.  
Ønsker et tættere samarbejde med Erhvervshus Fyn. 
Påpeger, at det er vigtigt at vi gør klar søge runde 2 af de midler der er i 
spil - i alt ca. 500 mio.  Det er aftalt at Erhvervshus Fyn skriver 
ansøgning.  
 
Turisme og kultur – CB: 
Talt med Anne (Byens Gårdbutik), som repræsentant fra Kulinarisk 
Sydfyn har inviteret til samarbejde om en indsats for kulinarisk turisme.  
  
 
Pkt. 4 
 

- Søren Bach Hansen – Erhverv.  
(Erhvervspolitik – status og proces)  

- Økonomi 
 
Pkt. udgår 

   
 
Pkt. 4 Kommunikation 
 

- LinkedIn oprettes  
-  

Der er oprettet /oprettes ny hjemmeside hvor SER synliggør sit arbejde 
 
 
Pkt. 5 Bordet rundt v/alle  
 
MS  - travl på kontoret med en bred vifte af opgaver 
 
CB – Ny aftale 10 årig aftale med Rottefælden er indgået.  
        Der skal findes en ny forpagter til cafe / restaurant i     
        Borgerforeningen. 
  
JAH – Erhvervs- og turismeudvalget er komme godt i gang med sit    
         arbejde. Udvalgsmøderne holdes gerne ”ude” hos erhvervet –   
         senest ved Petersen & Sørensen og Gorilla Park.  
  
BH – Positiv udvikling på mange områder – en udvikling    
       der også giver økonomiske udfordringer. 
       Håndtering af Ukraine situationen, hvor kommunen oplever stor    
       interesse fra erhvervslivet til at bidrage.   
            

http://www.sdmm.dk/
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ML – Shopping Svendborg arbejder på en ny struktur og 
har p.t. 110  
        medlemmer. 
 
JB – SIMAC-byggeriet kører efter planen. 
       Der arbejdes på at udlicitere kantinedriften af det nye SIMAC.    
   
AK – Det går rigtig godt med optaget på den gymnasiale del - men til  
       gengæld er optaget på erhvervsuddannelserne utilfredsstillende.  
       AK efterlyser en behovsanalyse for lokal arbejdskraft.  
       JB  oplyser at disse undersøgelser findes og udarbejdes løbende af   

RAR  - Det Regionale Arbejdsmarkedsråd – se kontakt: 
Ulla Christensen uch@star.dk   

 
KS - Oplever at antallet af unge til erhvervsuddannelserne falder.  
 
CF – MARLOG er konkurs, hvilket stiller Charlotte i en situation hvor hun      
       Kan stille sin viden og erfaring til rådighed. Vil gerne beskæftige sig  
       med opgaver inden for det maritime område.   
 
TM – Industrien Sydfyn arbejder på en ny erhvervsstrategi. 
       Medlemmerne oplever det er sværere at skaffe nye medarbejdere. 
       Mangler lærlinge. 
       Arbejder sammen med nabovirksomheden Lanson om udnyttelse af  
       overskudsvarme.   
      
HN – Har fokus på det politiske, hvor den positive vækst indenfor især  
        Børneområdet giver en lang række afledte opgaver. 
        Svendborg Fjernvarme tager også en del tid.      
 
RR - Arbejder med etablering af ny børnehave. 
       Planlagt besøg til alle medlemmer af SER 
       Bruger en del tid på udvikling af område på Myrehøjvej – tidligere     
       Sagitta værft.    
 
 
HP – Nytårskur 2023, 30. januar 
        Ny lokalplan for Erhvervsområde Øst sendes snart i høring.  
        SER får plan til kommentering.    
 
 
SW – Maritim messe – 20. september. 
 
  
 
 
Pkt. 6 Mikkel Harritslev – L22.  
 
Mikkel Harritslev gav en grundig, levende og energisk orientering af 
situationen her og nu, nogle få uger før L22 løber af stablen.  
 
Vedhæftet referatet er slides fra MH´s præsentation. 
 

mailto:uch@star.dk
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Ligeledes vedhæftet er en B2B mulighed for virksomheder 
til at tage del i L22. Det gælder både som sponsor og dermed mulighed 
for at gøre brug af de kommercielle tilbud.  
 
MEN ikke mindst muligheden for at den enkelte virksomhed kan 
”forkæle” sine medarbejdere i løbet L22.  
 
SER opfordrer til at det sendes til de respektive baglande / medlemmer.  
 
Pkt. 7 Evt.  
 
Ingen bemærkninger 
    
 
 



Lad dine ansatte få en sjov dag 
med idræt, fest og koncerter

Mærk pulsen. Mød magien.

 

30. juni – 3. juli 2022 blænder vi op for DGI Lands-

stævne i Svendborg. Landsstævnet er idrætsaktiviteter, 

store shows, fællessang, totalteater, koncerter, festtelte 

og meget mere- en storstilet fejring af fællesskabet i 

dejlige Svendborg. 

Nu har din virksomhed muligheden for en fantastisk 

sommerdag sammen på Landsstævnet. Vi tilbyder 

nemlig nu dagsbilletter til fredag eller lørdag til ar-

bejdsfællesskaber, som ønsker en anderledes og unik 

oplevelse sammen. Dyrk fællesskabet og sammenhol-

det eller årets sommer-kom-sammen på Landsstævnet.  

 

Her er masser af sjove gruppeaktiviteter, så bare kom 

og prøv! Pulsen kan komme op, men der er også mas-

ser af aktiviteter, hvor konkurrence og underholdning er 

i højsædet, og alle kan være med uanset niveau.

Du kan godt glæde dig – alt det her er nemlig med  

i en dagsbillet
 � Hele Landsstævne-oplevelsen fredag eller lørdag

 � Fri adgang til over 100 forskellige ”kom-og-prøv”  

aktiviteter ved fremvisning af armbånd. 

 � Gratis overnatning i eget telt eller campingvogn

 � Gratis shuttlebusser under Landsstævnet

 � Adgang til festtelte med bands og DJ’s (Åben for alle)

 � Adgang til koncerter med kendte kunstnere  

(Åben for alle) 

 � Værdikort til mad og drikkebilletter kan tilkøbes 

Pris 499 kr.  
Er I mange, der skal med, så kontakt os og få en god pris. 

Kontakt projektleder Annemarie Michelsen på mail  

annemarie.michelsen@dgi.dk og bestil jeres billetter til 

Landsstævnet i Svendborg

30. juni - 3. juli 2022

Morgenyoga – Global Yoga Wake up - Kom og prøv

Krolf - Kom og prøv

Krocket - Kom og prøv

Speedminton - Kom og prøv

Gymnastikopvisninger

Argentinsk Tango - Kom og prøv

Havkajak - Kom og prøv 

Combat Archery - Kom og prøv

 

 
Esport - JABII Battles - Kom og prøv

Sundhedstelt 

Talks og debatter

Fjeren og Rosen

Koncerter og festtelte… og meget, meget mere.

Se hele aktivitetsprogrammet og tidspunkter

Hvilke aktiviteter kan opleves?

https://www.dgi.dk/landsstaevne/praktisk/praktisk-info/overnatning
https://www.dgi.dk/landsstaevne/praktisk/praktisk-info/l2022-fra-a-aa/transport-og-trafik/busser
https://www.dgi.dk/landsstaevne/praktisk/praktisk-info/fester-og-koncerter
https://www.dgi.dk/landsstaevne/praktisk/praktisk-info/fester-og-koncerter
https://www.dgi.dk/landsstaevne/program?pdf=alt


Erhvervshus Fyn – Erhvervschefnetværk
6. Maj 2022



Fyns Amts Avis 22. april 2022



Indhold af B2B pakke

• Samlet billetbestilling

• Drikke- og spisebilletter kan tilkøbes

• Medarbejderne har adgang til alle ”Kom 
og prøv” aktiviteter

• Pris kr. 499,- pr. person



Hvad er DGI Landsstævne?

• Danmarks største idrætsfestival!

• 30. juni – 3. juli 2022

• 30 forskellige idrætter

• Ca. 4.500 frivillige

• Mere end 40 livekoncerter

• Store parader, åbnings- og afslutningsshows

• 23.000 deltagere heraf ca. 6.000 
efterskoleelever og 2.000 én dags deltagere

• 1.500 campingvogne, 3.000 telte på 
midlertidig campingplads

• 174.000 måltider til deltagerne

• 10.000 gæster / tilskuere dagligt, der ikke bor 
i Svendborg Kommune

• 40.000 personer i bymidten lørdag

• Landsstævnet var også i Svendborg i 
sommeren 1994 og i Ollerup i 1935

Åbningsceremoni, DGI Landsstævne 1994 i Svendborg



Hvor foregår det?



Festivalområderne har til formål at…

• Bringe kernefortællingen videre fra tekst til handling

• Sikre én rød tråd i indretningen af festivalzonerne ved L2022

• Sikre et varieret og lokalt udbud af madoplevelser og drikkevarer til fornuftige 
priser

• Sikre mad- og publikumsoplevelser i af høj kvalitet

• Sikre involvering af lokale interessenter og producenter

• Man kan tage del i festen, nyde glæden og møde magien 

Uddrag fra kernefortællingen, som alt arbejde omkring L2022 holdes op 
imod: 





Udsmykning af byrum



Launy – ”Børsen”



Parkering
Ankomst og afrejse 

10-15.000

Fordeling af gæster og deltagere

Ollerup
5-6.000

L2022 camp
8-10.000

Stævnecentrum
40-50.000

Campus
7-8.000

Byen og Havnen
40-50.000

Christiansminde
3-5.000

I Svendborg 
Kommune bor der 

ca. 59.000 
mennesker



Foreløbigt program
Mandag Tirsda

g
Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

F
o
r
m

id
d

a
g Aktivitet

er og 
træning.

Aktiviteter 
og træning.

Indkvarteri
ng åbner 
kl. 10.00.

Aktiviteter og 
træning.

Idrætsaktiviteter. Idrætsaktiviteter. Afslutnings 
show kl. 
10.30-
12.00 i 
Stævnecent
rum.

E
ft

e
r
m

id
d

a
g

8.000 
deltagere 
ankommer: 
efterskoler, 
højskoler og 
seniorer.

Aktivitet
er og 
træning.

Aktiviteter 
og træning.

Sidste 6.500 
deltagere 
ankommer.

Åbningsparade 
17.00-19.00.

Idrætsaktiviteter. Idrætsaktiviteter.

Verdensholdet i Ollerup 
14.00-16.00.

Efterskolernes show kl. 
16.00-17.30 i 
Stævnecentrum.

A
ft

e
n

Aktiviteter 
og træning.

Aktivitet
er og 
træning.

Yderligere 
ca. 6.500 
vil være 
ankommet.

Åbningsshow 
19.30-21.30 i 
Stævnecentru
m.

Koncert på 
Torvet, Jessens 
Mole og 
Landsstævne-
centrum start 
ca. 21.45.

Koncert på Torvet, 
Jessens Mole, Ollerup og 
Landsstævnecentrum ca. 
18.00 – 01.00.

Efterskolernes show kl. 
20.00-21.30 i 
Stævnecentrum.

Gym Night i Ollerup 
Arena 20.00-22.00.

Fjeren & Rosen 22.00-
23.00.

Koncert på Torvet, Jessens 
Mole, Ollerup og 
Landsstævnecentrum ca. 
18.00 – 01.00.

Efterskolernes show kl. 
20.00-21.30 i 
Stævnecentrum.

Verdensholdet i Ollerup 
Arena 20.00-22.00.

Fjeren & Rosen 22.00-
23.00.





Etablering af Danmarks 
største sandkasse



Primære fokusområder

Overordnet opgavedeling:

• DGI leverer indhold

• Svendborg Kommune leverer faciliteter

Fokusområder for Svendborg Kommunes arbejde er derfor:

• Placering af indkvartering, idrætter og indretning af zoner

• Co-branding af Svendborgs kendetegn og styrkepositioner

• Løfte værtskabet i flok – alle skal være med, alle skal bidrage

• Sikre mulighed for omsætning inden for kommunegrænsen



Samskabelse med lokale aktører…

Beværtere

• Beværtere udnytter eksisterende 
muligheder maksimalt

• Alle barer og madboder bliver drevet 
af lokale beværtere

Detailhandel

• Dekorationspakke til butiksfacader

• Rabat til Landsstævnedeltagere

• Anbefaling til åbningstider:

10.00-20.00, torsdag-fredag-lørdag

Leverandører til Landsstævnet

• Opgaver udbudt på sædvanlig vis

• Lokalt producerede fødevarer i 
madboder og barer

Kulturaktører

• Pulje til kulturaktiviteter på 1,5 mio.

• Kultur i Landsstævnet i øvrigt; 
koncerter og Fjeren & Rosen mv.

Turismeaktører

• Tilmeld aktiviteter mv. på ex 
kulturnaut.dk 

Kommerciel indkvartering

• Bookning af hoteller og vandrerhjem

• Synlighed gennem Visitsvendborg.dk

Uddannelser

• De Blå Uddannelser og maritim 
kulturarv

• Gymnastikhøjskolen i Ollerup



Brandingpakker til detail

Landsstævnesekretariatet køber 100 brandingpakker 

Først til mølle–princip

SvendborgEvent hjælper med distribution

Brandingpakken indeholder:



Puljen til kulturaktiviteter, 1. runde

• Teaterforestillingen ”En anden verden” (ifm. paraden)

• Sydfyns Sejlsport

• GLIMT

• Klassiske drop-in koncerter

• Transportabelt klokkespil

• SG Hulen

• Podcast om Svendborgs historie

• Museumsboks om Svendborgs Landsstævne-historie

Navn Navnesen



Puljen til kulturaktiviteter, 2. runde

• Sommerkoncert på Drejø, Drejø Spiselade

• Kunsthåndværksmarked på Frederiksø, Kunsthåndværk på Kajkanten

• Open Heart kunstinstallation, billedkunstner Linda Riber

• Workshop med tekstilhåndtryk, ALØR håndtrykte tekstiler

• Den hemmelige have, SAK og Byens Gårdbutik

• Særudstilling om Fjeren og Rosen, Danmarks Kostumarium

• Workshop om ”alt det gode” (mad og drikke), Alt Godt

• Dyrk og smag på havet, Svendborgsund Havhave

• Alternative koncerter af og for unge, Rytmisk Råstof

• SG Hulen (ekstra tilskud), Svendborg Gymnastikforening m.fl.

• De blå uddannelser og maritim kulturarv, De blå uddannelser

• Musik på Centrumpladsen, Hotel Svendborg

• Fjeren og Rosen (ekstra tilskud), BaggårdTeatret m.fl.



Turismeomsætning

Kilde: Notat udarbejdet af Geelmuyden Kiese / BCW på baggrund af data fra Landsstævnet i Aalborg 2017.

Der regnes udelukkende 
med den ekstra værdi som 

L2022 tilføjer.

Den muligvis 
sæsonbetonede turisme, 
som fortrænges under 
Landsstævnet, er ikke 

fratrukket.  



Kommunikation – Svendborg Kommune 

Platforme

• Sociale medier

• DGI’s Landsstævne app

• Synlighed i gadebilledet

• www.svendborg.dk og www.L2022.dk

• Pressemeddelelser, artikler mv. i lokale medier

• Trafikkommunikation: www.svendborg.dk/L2022

• De lokale aktiviteter er synlige på VisitSvendborgs
kanaler; web, app, trykskærme i byrummet 

http://www.svendborg.dk/
http://www.l2022.dk/
http://www.svendborg.dk/L2022


Omtaler i Fyns Amts Avis

5/5-2022 4/5-2022 3/5-2022



Lokale sponsorer (underskrevne aftaler)

Premium Partner

VIP Partner

Partner

Support+



Lokalt samarbejde

Glade og tilfredse 
Landsstævnedeltagere

Kommercielle 
muligheder for 

erhvervslivet og øvrige 
lokale interessenter

Gode oplevelser for 
kommunens borgere

Landsstævnets 
kernefortælling –

Svendborgs 
styrkepositioner

”… Oplev et Landsstævne med 
maritim stemning ved Det 

Sydfynske Øhav. Lad dig flyde 
med og nyd det mangfoldige 

kulturliv, der bobler i de 
hyggelige gader. Få appetit på 

de lokale fødevarer med 
kærlighed til råvarerne. Få en 
smagsprøve på det gode liv, 

når natur og bevægelse møder 
hinanden…”



Landsstævnets ”arv”
- Hvad står vi tilbage med efter Landsstævnet, og hvad skal vi bruge det til?

DGI Landsstævne 2022

Gode 
erfaringer

Nye 
kompetencer

Styrket lokalt 
samarbejde

Nye muligheder for udvikling



Langsigtet udvikling
- I en eventsammenhæng…..

Legacy er langsigtede resultater, der 
tidsmæssigt rækker udover selve 
eventet – både planlagte og uplanlagte, 
positive og negative, materielle og 
immaterielle

Effekt/impact er derimod den direkte 
og kortvarige effekt af et event, fx 
turismeøkonomi



Vi ses i Svendborg!

Landsstævnesekretariatet kan kontaktes på:
L2022@svendborg.dk



Protokol

Erhvervsrådsmøde

Workshop

Svendborg, 18. maj 2021

Svendborg 
Erhvervsråd

Niels Hansens Vej 29 +45 66 10 14 19 mnw@pinpointers.dk



Baggrund

Den 18. maj 2021 blev der afholdt en strategiworkshop for 
medlemmerne i Svendborg Erhvervsråd.

Formålet med dagens workshop var at afstemme, hvad vi 
skal bruge vores tid og ressourcer på i Svendborg Erhvervsråd 
de næste to år.

Program

• Velkomst og introduktion

• Introduktion til workshop og metode

• Definere fokusområder

• Input til handlingsplaner

• Afrunding

BAGGRUND OG PROGRAM

Niels Hansens Vej 29 +45 66 10 14 19 mnw@pinpointers.dk



Gruppe 1

• Allan Mariager

• Flemming Madsen

• Freddy Knecht

• Allan Kruse

• Maria Schaumann

Gruppe 2

• Frederik Halberg

• Claus Bjerregaard

• Torben Madsen

• Bo Hansen

• Lars Ahrendtsen

Gruppe 3

• Jarl Freisesleben

• Kenneth Seerup Jørgensen

• René Ringsted

• Per Nykjaer

• Ole Farshøj

Gruppe 4

• Lars Erik Hornemann

• Martin Larsen

• Morten Raft

• Søren Bach-Hansen

Processen blev ledet og assisteret af:
Michael N. Wilkens og Lene H. Wilkens fra PinPointers ApS.

GRUPPER OG DELTAGERE

Niels Hansens Vej 29 +45 66 10 14 19 mnw@pinpointers.dk



Dagen startede med, at Per Nykjær bød deltagerne 
velkommen til formiddagens workshop. 

Herefter gennemgik Michael Wilkens fra PinPointers
formiddagens program og introducerede deltagerne for 
workshoppens forløb og de anvendte metoder.

Ud fra Svendborg Erhvervsråds ambition:

Det er Erhvervsrådets ambition at løfte Svendborgs 
erhvervsliv herunder

• Tiltrække nye virksomheder

• Skabe flere jobs 

• Tiltrække og uddanne kompetent arbejdskraft

- og dermed skabe vækst… 

afholdt vi en Focus Session for at definere strategiske 
fokusområder.

FOCUS SESSION

Niels Hansens Vej 29 +45 66 10 14 19 mnw@pinpointers.dk



Vi skriver juni 2023

Svendborg Erhvervsråd har succes og har opnået stor 

anerkendelse for sit bidrag til at skabe vækst ved at løfte 

det lokale erhvervsliv:

• Tiltrække nye virksomheder

• Skabe flere jobs 

• Tiltrække kompetent arbejdskraft

Hvad har vi gjort godt?

Deltagerne fik 10 minutter til individuelt at skrive kort, 
som derefter blev struktureret på tavlerne.

Hvilke af disse emner betragter du som 
vigtigst? 

Prioriteret af deltagerne, hvor hver deltager fik 4 grønne 
prikker, som frit kunne fordeles på overskrifterne.

FOCUS SESSION

Niels Hansens Vej 29 +45 66 10 14 19 mnw@pinpointers.dk



Deltagerne skriver kort og sætter prikker

Niels Hansens Vej 29 +45 66 10 14 19 mnw@pinpointers.dk



Niels Hansens Vej 29 +45 66 10 14 19 mnw@pinpointers.dk

Focus Session



Niels Hansens Vej 29 +45 66 10 14 19 mnw@pinpointers.dk

Focus Session



Niels Hansens Vej 29 +45 66 10 14 19 mnw@pinpointers.dk

Focus Session



Overskrifterne fra den forrige øvelse er nu sorteret i 
prioriteret rækkefølge. 

Hvor står Svendborg Erhvervsråd i dag? 

– Grønne: Vi har styr på det

– Gule: Hverken eller 

– Røde: Vi har ikke styr på det

Herefter skulle deltagerne vælge de tre vigtigste 
fokusområder (markeret med orange runde kort): 

1. Oplevelsesøkonomi/løfte turisme og kultur

2. Iværksætteri

3. Maritimt kraftcenter

FOCUS SESSION

Niels Hansens Vej 29 +45 66 10 14 19 mnw@pinpointers.dk



Evaluering

Niels Hansens Vej 29 +45 66 10 14 19 mnw@pinpointers.dk



Herefter opsatte vi målepunkter til de tre 
fokusområder på orange kort.

I tre nye grupper udarbejdede deltagerne input til 
handlingsplanen. Disse input blev præsenteret i
plenum.

INPUT TIL HANDLINGSPLANER
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Input til handlingsplaner
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Grupperne arbejder med input
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I fællesskab udarbejdede vi en risikoanalyse med alle de 
ting, der kan gå galt og udfordre gennemførelsen af 
handlingsplanerne.

Kortene blev sat op i et koordinatsystem efter indflydelse 
og sandsynlighed.

RISIKOANALYSE
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Deltagerne
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