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Udgangspunktet er, at strukturen ligger fast. 

 

Der var enighed om følgende præciseringer af strukturen, som meldes ud i pressemedde-

lelse: 

 

 Budgettet er stadig 1,6 mio.kr. alene til turistområdet. 

 I kraft af det styrkede samarbejde med bl.a. områderne city- og detailhandel, er-

hverv, branding og bosætning vil der ske en forøget indsats til gavn for turisme 

og handel i Juelsminde. 

 Der bliver et turistbureau i Juelsminde, hvor bureaulederen får base, og vi bevarer 

det grønne skilt – Grønt I – med de kvaliteter, der ligger i det, med bl.a. helårs-

åbent. 

 Indtil der findes en anden anvendelse til de nuværende bureaulokaler forbliver tu-

ristbureauet der. Fremtidig placering skal være synlig og central, nær camping-

plads og havn. 

 Vi brander Juelsminde som Juelsminde, da det er en unik turistlokation 

 Bureaulederen får arbejdsplads på turistbureauet i Juelsminde og tilstrækkelige, 

kompetente og ansvarlige medarbejdere i spidsbelastningen 

 Turistchefen får til opgave at udarbejde en turismestrategi med tilhørende hand-

leplaner for vækst i turismen. Dette sker i samarbejde med advisory board. 

 Turistchefen skal være opsøgende i forhold til de primære turistaktører. 

 Turistchefen fremlægger tal årligt for udviklingen af antal turister via VisitDen-

mark, samme tal og metode, som nuværende anvendt målemetode, eventuelt 

suppleret med optimerede/forbedrede metoder. Materialet forelægges Udvalget 

for Politisk Koordination og Økonomi og advisory board. 

 Via turistkontoret skal der være plads til lokal markedsføring 

 Der nedsættes et advisory board, med flg. sammensætning: 

o Juelsminde Turistforening tilbydes 2 pladser 

o Juelsminde Handelsstandsforening tilbydes 1 plads 

o Juelsminde Havn tilbydes 1 plads 

o Bred forankring af turistaktører 

 

 

 


