
                                  Formandens beretning 2019 
Turistboom på Lolland-Falster i 2019. Brian Lindorf Hansen, direktøren for den nye 
Turistorganisation Visitlolland-falster kunne sidst på året i 2019 meddele i medierne:  

• at mere end 1,8 millioner turister besøgte Lolland-Falster i 2019 og det lokale 
turismeerhverv derfor kunne se tilbage på et år med særdeles gode besøgstal. 

• At den gode udvikling bl.a skyldes en stigning på 3,9 % i antallet af tyske turister i forhold til 
2018. 

• At Lolland-Falster er en yndet feriedestination for vores tyske naboer – og antallet af tyske 
besøgende er stigende.  

At Turisme-erhvervet har stor betydning for den samlede udvikling på Lolland-Falster, kan der ikke 
herske tvivl om. 

Jeg vil ikke undlade at komme med lidt bemærkninger til turismen 2020. Hvor Corona-
nedlukningen i marts gav store bekymringer for hele branchen. De mange restriktioner og kun en 
begrænset mulighed for åbning af turistattraktionerne, har holdt turisterne væk indtil sidst i juni, 
hvorefter vi så flere danske turister end nogensinde. I juli var alle sommerhuse udlejet, og her i 
august er der kommer rigtig mange tyske turister. De mange turister i juli og i august, som vi ser i 
Nykøbing by og på byens nye flotte torv, giver optimisme for den fremtidige turisme. 

Det bliver interessant at få en status sidst på året. 

Turistforeningen betragter samarbejdet med kommunen og turistinformationen, som en 

vigtig del af vores arbejdsområde.  

• I Nykøbing Turistforening startede vi 2019 med et møde på kommunen, hvor vi ønskede at 

få oplyst og få styr på, hvad der er oppe og nede på alt det nye, som sker i organisationen. 

Hvilke rammer har vi for at kunne deltage med vores frivillige arbejde, og hvem skal vi 

kontakte fremover. 

• Vi blev lovet en orientering senere, når den nye destinationschef og Turistkoordinator var 
klar, og også en evaluering af turistsæsonen. Det blev ikke i 2019 og i 2020 kom Coronaen. 
Så vi ser frem til at få en orientering 2021. 

 

• Senere på foråret blev vi stillet i udsigt, at Guldborgsund Kommune ville ansætte en 
Turistkoordinator. Den nyansatte oplevelseskoordinator holdt i løbet af året 4 møder rundt i 
kommunen. Deltagere kom med mange forslag til projekter og forslag til at koordinere et 
samarbejdet mellem turistaktørerne. MEN - Oplevelseskoordinatoren er sommer 2020 
fratrådt efter eget ønske, så nu håber vi på, at der ansættes en ny turistkoordinator, så vi 
ikke taber det igangværende arbejde på gulvet. 
 

• På vegne af Turistforeningen deltog jeg i årets løb i et udvalg under Kultur-Turisme og 
Bosætnings udvalget. På 7 møder foreslog vi muligheder for ”den lille turisme”. Der deltog 6 
byrødder og 6 repræsentanter fra turistaktører og 4 fra forvaltningen. Senere blev udformet 
en rapport med ideer til KTB-udvalget, og vi glæder os til at der handles på de mange 
forslag. 

 

Mange turister. 
Det er ikke kun de mange turister i sommerhusene i Marielyst, som trækker mange handlende til 
vores by. Mange turister tager del i vores aktive miljø omkring teater, revy, sport og 
musikoplevelser i bymidten.  
Og vores flade øer med mange seværdigheder og en flot kyst har i 2019 trukket mange sejl- og 
natur-turister til vores område.  
Østersøruten (N8) vandt i 2019 en pris, som den bedste rute i Europa, og den har trukket mange 
cykelturister til kommunen. Også ruterne i Naturlandet og Cykelblomsten har været velbesøgt.  



Flere store events bl.a. DM i cykling, Motionscykelløbet Falster Rundt har skabt stor interesse for 
vores unikke cykelområde. 
Kapsejladsen Vegvisir gav synlighed for vores skønne Guldborgsund, som optimalt sejlerområde. 
Og EM i Brydning trak mange turister fra hele Europa. 
 

Byens nye flotte torv med stor aktivitet skal have lidt malurt med i bægeret. I 
Turistforeningen får vi en del henvendelser vedr. farlig kant på det nye torv, som er en turistfælde 
midt på torvet, da kanten er usynlig både dag og aften, når man krydser torvet. Flere har fået 
skader på helbredet, incl. Ole, dirigent- som ikke fik set hullet, da han krydsede torvet. Det kunne 
heldigvis ordnes med fysioterapeut, men det kan også opstå varige skader. Noget må gøres, 
møbler, kunst, springvand eller andet, eller hullet bør fyldes op igen. Jeg har uden held henvendt 
mig til forvaltningen, og mange har skrevet om turistfælden i avisen. Vi mangler handling af 
byrådet. 
 
Jeg har tidligere og i læserbreve omtalt det berygtede Terrorhegn, som ikke er til gavn for hverken 
borgere eller turister, da det skiller byen fra sundet.  
Byrådet har gennem mange år fortalt, at det snart delvis skal nedtages. Det blev ikke i 2019, som 
lovet, mon det bliver i 2020, for så haster det.  

Turistforeningens aktiviteter i 2019. I foreningen har vi i 2019 haft 7 bestyrelsesmøder, 4 møder 
med Turistkoordinator, 7 møder med det kommunale opgaveudvalg for Landdistrikter og turisme 
(her deltog formanden med referat til bestyrelsen) og en del arrangementer herunder: 

1. Bemanding af Turistbussen på Døllefjelde Musse Marked i maj (16.5. – 19.5.)  

2. Warnemünder Woche i juli (6. – 14.7.)  
3. Fællessang ved solnedgang i juli og august (17. - 24. juli + 7. -14. aug. og 21. aug.) 
4. International Gadeteaterfestival i august (19.8. -24.8) 
5. Kirkekoncert med Lene Siel i november (22.11.) 
 

Ad 1. Efter aftale med Døllefjelde Musse Markedets bestyrelse fik vi en placering af Turiststanden 
ved indgangen til markedet. Men regn og blæst gav dog ikke den store aktivitet, som vi havde 
forventet.  
 

Ad 2. I Warnemünde Woche, hvor vi ”solgte” Guldborgsund og Lolland Kommuner med stor 

tysktalende ildhu til de mange besøgende, som kom forbi vores stand. Brandmuseet stod for 

standen, og fra Turistforeningen deltog vi fem fra bestyrelsen sammen med 12 andre frivillige, som 

på skift kom med færgen kl. 9 fra Gedser og tog hjem om aftenen. Som noget nyt fik vi produceret 

en konkurrence om Lolland-Falster, hvor vi indsamlede 91 præmier fra glade givere. 

Konkurrencen krævede skriftlige svar af de besøgende, som skulle vende tilbage senere på 

dagen. Vi bør fremover ændre konkurrencen til en her og nu tombola, som ikke kræver skriftligt 

arbejde. Til gengæld havde vi stor succes med at sælge mange danske flag, som tyskerne kaldte 

Et vink-element, som de kendte fra Olsen Banden filmen. 

Ole og jeg blev i Warnemünde i 3 dage, hvor vi havde besøg af Rostocks overborgmester, som fik 

overrakt vin og de nye hæfter med Cykelblomsten, som netop var udvidet med 3 ruter i Rostock-

området. Desuden fik vi gode kontakter til cyklistforbundet i Rostock, som har hjulpet os med de 2 

guidede cykelture til Rostock i 2019. Vi havde også kontakt til turistchefen fra Güstrow, som 

ønskede, at vi udvekslede turister mellem Nykøbing og Güstrow. På slottet i Güstrow opvoksede 

Dronning Sophie, som boede på Nyk. Slot i ca. 40 år. Turistturene hertil i 2020 satte Corona-

virussen en stopper for. 

NB. Kontakten til Güstrow gav mig bl.a. ideen til den netop udkomne byguide og quiz: ”I Dronning 
Sophies fodspor” 
 



Fællessang ved Solnedgang. I de 5 onsdage i juli og august kom ca. 2000 mennesker ned til 
Slotsbryggen og var med til at synge solen ned over Guldborgsund. Sidste aften sammen med 
gadeteaterfestivallen kom over 700, så der var helt fyldt på det lille areal ved Amfiscenen på 
Sophieholmen. Arrangementet var i samarbejde med Visens venner, den 14. august med 
invitation af gæster til kapsejladsen Vegvisir og den 21. august var vi en del af 
Gadeteaterfestivallen.  
 
En stor tak til Ole Fortnix som stod for arrangementet med kontakt til Visens Venner, til Erling Nielsen 

med tryk af sanghæfter, til musikken med Eskild Irminger, Niels Broholt, Arne og Sus Olsen, og 

sangerne Kirsten Jensen, Lise Sanders og Ole. Også tak til Kulturelt Samråd for vores tilskud til 

arrangementet. Tak for en god underholdning med stor opbakning.  

Efter generalforsamlingen vil Ole og Niels underholde med uddrag fra sanghæftet ”Fællessang 
ved Solnedgang”. 
 

I Den Internationale Gadeteaterfestival deltog Turistforeningen sammen med Masken, Vores 

Nykøbing, Guldborgsund Teaterforeningen og repræsentant fra kulturforvaltning i Guldborgsund 

Kommune. Der var en del møder forud, og uddeling af brochurer især i uge 34, hvor arrangementet 

foregik. 

 

Kirkekoncerten den 22. november med Lene Siel var i et samarbejde med Klosterkirken. Lene 

Siel havde sine musikere og sine 2 piger med som sangere til koncerten. 

 
Til sidst lidt om vore arrangementer i 2020. Det bliver en kort beretning, for vi har ikke haft 
nogen arrangementer. Flere har efterlyst fællessang ved Slotsbryggen, men med fællessang med 
2 m. s afstand, alle ansigter mod vest på et lille areal på Sophieholmen, kan dette ikke lade sig 
gøre.  
Generalforsamlingen 27.3. blev aflyst og det samme gjorde alle de andre planlagte. Vi har haft et 
par afstands bestyrelsesmøder, hvor vi bl.a. har aftalt nærmere om ”I Dronning Sophies fodspor” 
Vores nye byguide og quiz, som er sponseret af Kommunen, er i disse dage udstillet på Biblioteket 
sammen med en flot videooptagelse af den tyske kunstner Mans Brennecke, som jeg tilfældig kom 
i kontakt med via Facebook. 3 D videoen viser det imponerende slot, som lå ved Slotsbryggen og 
som var på størrelse med Kronborg og Frederiksborg slot. Var det ikke blevet nedrevet for 250 år 
siden, havde det i sandhed i dag været et stort aktiv for vores by og hele vores landsdel. 
 

TAK for samarbejdet 

Især en kæmpe tak til min mand og vores webmaster Ole Fortnix for din store hjælp med 

arrangementer, design af tryksager, design af hjemmeside, opsætning og design af video til 

biblioteket og meget mere. Turistforeningens hjemmeside er besøgt 134.000 på 3 år.  

Som noget nyt er den nye byguide og historiequiz tilføjet på domænet 

www.nykobingfalster/historiequiz, hvor opgaver og svar kan ses. Tak til Christian Nyborg 

Mortensen, som er webmaster på den nye side.  

 

Tak til alle vores samarbejdspartnere, tak til Finnermann for husly i årets løb, tak til samarbejdet til 
mine bestyrelsesmedlemmer og en særlig stor tak til Finn, som i mange år har været et aktivt 
medlem og kasserer i Turistforeningen, og som nu desværre ønsker at træde ud af bestyrelsen.   

 
Dette var min beretning 2019.  Birgitt Bjerre, formand den 17.8.2020 

 
 

http://www.nykobingfalster/historiequiz

