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I dette nummer: 

Nyhedsbrev 

Langelandsfødevarenetværk 

Normale  
tilstande? 

Så blev det hverdag igen efter 

halvandet år med corona og diver-

se restriktioner . Men nu er der 

så personalemangel og problemer 

med leverancer, i næsten alle 

brancher. Vi ved at mange af jer 

er spændt rigtig hårdt for og må 

arbejde ekstra og være kreative 

for at få enderne til at nå  

sammen. 

Hvis der er noget vi kan hjælpe 

med i forhold til markedsføring 

af jeres produkter, så skal I bare 

kontakte Turist- og Erhvervs-

kontoret for at høre mere om jeres 

muligheder.  

Omstillingspuljen 

men der er også en ambition om, at 

puljen skal komme alle hårdt ramte 

virksomheder til gode, også udenfor 

turisme- og oplevelsesbranchen. 

Tilskud fra puljen skal bl.a. kunne an-

vendes til omstilling via kompetence- 

eller uddannelsesløft, digital og grøn 

omstilling eller omstilling til at afsætte 

produkter og services på nye markeder. 

Kontakt Preben Johansen, hvis du vil 

vide mere om mulighederne i Omstil-

lingspuljen 

Omstillingspuljen giver tilskud til virk-

somheder, som har behov for at tilpas-

se og omstille forretningen i lyset af 

Covid-19-krisen. Den 5. oktober 2021 

åbner puljen for 3. gang med nye 178 

mio. kr. Puljen er åben fra d. 5/10-

28/10.  

Et løft til turisme og oplevelses-

branchen i hele landet 

Der er fortsat fokus på at hjælpe virk-

somheder indenfor turisme og oplevel-

sesøkonomi, som eksempelvis konfe-

rencecentre, restauranter og hoteller, 

føre ud i livet? SMV:Grøn tilbyder op 

til 250.000 kr. i medfinansiering til grøn 

rådgivning, kompetenceudvikling og 

investering, så skynd dig. 

Du kan kontakte Mark Hauge Øster-

gaard hos Destination Fyn på mail  

mhoe@destinationfyn.dk . 

Har din virksomhed ambitioner om at 

bidrage til den grønne omstilling, men 

mangler sparring og rådgivning, der 

udpeger potentialer og kommer med 

konkrete forslag til handling? Eller 

har din virksomhed allerede en grøn 

plan, som du har brug for hjælp til at 

SMV: Grøn - gå en grønnere fremtid i møde  

· Generalforsamlingsreferat med be-
slutning om ændring fra IVS til ApS 

· Tilrettede vedtægter 

· Dokumentation for indbetalt sel-
skabskapital  

Hvis du ikke får omregistreret inden 

den 15. oktober 2021, kan dit IVS blive 

tvangsopløst.  

Hvis du vil fortsætte med at drive din 

virksomhed, skal du omregistrere dit 

iværksætterselskab til et anpartssel-

skab senest den 15. oktober 2021. 

Selskabskapitalen skal forhøjes til 

min. 40.000 kr. Du skal anmelde din 

omregistrering på Virk.dk. Det kræver 

ikke en revisorerklæring, men du skal 

bruge:  

Driver du din virksomhed som et IVS?  



Langelandsfødevarenetværk er et lokalt fødevarenetværk, hvis mål er at samle og dele viden og erfaringer med hinanden fødevare-

producenterne, fødevareiværksætterne, restauratørerne, bagerne, jordbrugerne, fiskerne og kødproducenterne imellem. Vi skal støtte 

hinanden til at videreudvikle vores virksomheder, afsætte vores produkter og udbrede kendskabet til de Langelandske fødevareople-

velser. Sammen skal vi øge vores kompetencer, finde og dele ny viden og formidle den positivt videre.  

Bedst i længden 

Turist- og Erhvervsforeningen Langeland 

Torvet 5 

5900 Rudkøbing 

Telefon: 6251 3505 

E-mail: preben@destinationlangeland.dk 

www.destinationlangeland.dk 

Langelandsfødevarenetværk 

Støttet af Ministeriet for  

Naturerhverv og EU 

Bagenkop Kro 
Bette Jette v/Kim Nielsen 
Bøstrup Strandgård 
Calendula Permakultur  
Den Gode Slagter 
Enghavegård vedr. Schou 
Fiskekutteren Liljen SG23 
Fiskerne i Spodsbjerg Havn 
Fiski 
Frugt og grønt bod 
v/Bodil Christensen 
Frugtavler Peder Evald 
Pedersen 
Generalen v. Pichardts 
Hedo's Bageri 
Hotel Skandinavien 
Humble Bageri 
Humble Kro 
Humblebageren i Bagenkop 
Hyben Vital 
Langelands Biavlerforening  
Lundsgård Frugtplantage 
Malby Glutenfri brød mix 
Pletkærgård 

Rubenlund Agro A/S  
Skovsgaard Cafe’ og Gårdbutik 

Skovsgaard Gods 
Snødeslagteren 
Spodsbjerg kutterfisk  
Strandlyst Frugtplantage 
Strynø Gaardbutik & 
Gaardcafe 
Slikhuset-Rudkøbing 
StrynØfrugthave 
Stæhrs Bageri 
SuperBrugsen Rudkøbing 
Søbanke 
Tranekær Slot og Gods 
Tranekær Slotsmølle 
Vandkants is - Lohals 
Øhavsmarkedet 
Anne Dall 
Anne Mette Wandsøe 
Gunvor Rosell 
Lars Chr. Prytz 
Lene Lautrup 
Tove Iskov 

Medlemmer 

Turist- og Erhvervsforeningen Langeland er arrangør 

af dette møde på Hotel Skandinavien. En dag for alle 

der vil lære om bæredygtighed og har interesse i at 

arbejde med bæredygtighed i deres virksomhed. 

Xenia Duffy fra zeal vil være dagens moderator, hvor 

vi skal høre om hvad andre virksomheder på Lange-

land gør sig af tanker omkring markedsføring af deres 

bæredygtige tiltag. Vi får en gennemgang af den Bære-

dygtige bundlinje og hvordan arbejder man med den. 

Statistik tal fra VisitDanmark viser at op mod 44% af 

alle tyske turister kigger på bæredygtighed inden de 

vælger feriedestination, og, så det være rigtig skidt 

hvis der er potentielle tyske turister der vælger Lange-

land fra, fordi de ikke tror at Langelandske turistvirk-

somheder går op i bæredygtighed. Så vi skal markeds-

føre alle de ting vi allerede gør, og gerne gøre lidt me-

re. Det er godt for miljøet og din egen pengepung. 

Husk tilmelding er nødvendig på tlf. 6251 3505 eller 

mail preben@DestinationLangeland.dk   

Lokale bæredygtige bundlinjer d. 12. oktober kl. 10.30 - 15.30 

Program: 

10.30-10.40 Velkommen 

10.40-11.00 Præsentation af alle deltagere 

11.00-12.00 Introduktion til Bæredygtig Bundlinje af Xenia 
Duffy, zeal 

12.00-12.30 Case: Naturens Hotel - DGNB certificering og 
first-mover - af Klaus Rode 

12.30-13.00 Pause Bæredygtig frokost fra Hotel Skandinavi-
en  

13.00-13.30 Destination Fyn - Bæredygtighed af Mark Hauge 
Østergaard 

13.30-13.45 Case: Lohals Havn - af Birger Printz 

13.45-14.00 Case: BBB - Bæredygtig Bed & Breakfast - af 
Jette Purup 

14.00-15.00 Den bæredygtige forretningsmodel i praksis af 
Xenia Duffy, zeal 

15.00-15.25 Opsamling og præsentation af bæredygtige net-
værk 

15.25-15.30 Tak for i dag 


