
Formandens beretning 2021 Læsø Turist og Erhvervsforening.  
 
Så gik der næsten et år, hvor vi efter sidste generalforsamling fik præsenteret et årsregnskab med negativt 
fortegn og en egenkapital der var ædt op.  
 
Det blev så startskuddet til et år, hvor økonomien var i skarpt fokus, alt fra faste udgifter, forsikringer, 
abonnementer, markedsføring, mv. Alt er blevet gennemgået og samtidigt blev der kigget på nye 
muligheder for at få penge i kassen.  
 
Den første mulighed var at få flere medlemmer og det det må vi sige er lykkes. Vi vækstede i 2021 med 25 
% så nu ved årets afslutning nåede 125 medlemmer.  
 
Noget andet var at skabe indtægtsgivende virksomhed. Det er primært ved at samle aktivitet og lave 
opgaver/ ydelser for andre.  
 
Erhvervsudvikling på Læsø har ligget stille og LTE har nu af 2 omgange udarbejdet en ny erhvervsstrategi, 
som nu endelig ser ud til at kunne blive vedtaget i den nye kommunalbestyrelse.  
 
I samarbejde med Erhvervshus Nordjylland, som er ét af 6 regionale filialer og dækker de 11 nordjyske 
kommuner, har vi fået oparbejdet et godt netværk og igangsat flere udviklingsforløb for virksomheder på 
Læsø.  
 
Så har vi i 2021 udgivet vores første Hårdværker og Service folder, en samlet folder over foreningens 
håndværker og servicevirksomheder. Den er der blevet taget ganske godt i mod og tanken er at den skal 
løbende tilrettes og genoptrykkes. 
 
Fødevare på Læsø. Her har der i 2021 været dialog og tanker om at skabe fællesskab og netværk indenfor 
produktion, forarbejdning og salg af lokale fødevare og relaterede produkter på Læsø. Her er arbejdet godt 
i gang og det er et område som vi stadig arbejder stærkt og arrangeret med, bl.a. som partner i de midler 
fra Landdistriktsfonden som Læsø kommune har godkendt medfinansiering af. 
 
Af øvrige aktivitet har vi igen haft et hold igennem et nyt fag på akademiuddannelsen - Det strategiske 
Lederskab, for forløb over 6 moduler med 16 deltagere.  
I forbindelse med 2 af de 6 moduler, afholdt vi en gratis kursusaften i faget omkring salg og salgspsykologi 
med samlet 28 deltagere. 
 
Trailerkursus på Læsø, en kæmpe succes, som måske nok primært skyldes øens nye landbetjent. I alt har 20 
deltaget i 2021 og her i 2022 har 14 deltaget og det er dejligt at det lykkes at skabe rammerne for dette her 
på øen.  
 
Havets dag, blev gennemført i august. Det var svært at få det hele planlagt og assistance til gennemførslen. 
Vi mener at der skal nye kræfter til som primær drivkraft og har derfor besluttet at vi ikke længere vil være 
tovholder: Vi håber så samtidig at andre vil kører havets dag videre, vi deltager og bidrager selvfølgelig 
gerne til arrangementet fremadrettet.  
 
Fiskerimesse Danfish messen, her deltog vi sammen med Læsø fiskeindustri og Læsø Kommune.  



 
Turismeudvikling 
Her er der startet er projekt Ø-high5, Fanø, Ærø, Samsø, Langeland & Læsø, et projekt der er støttet af 
Erhvervsfremmestyrelsen og de 5 kommuner i fællesskab. Projektet kører frem til 2023.  I 2021 er der lavet 
fælles projekt om Ø-golf, Lys i mørket event, Ø-kitesurfing, vandreruter, mv. flere af disse aktiviteter 
fortsætter i 2022 og suppleres a bl.a. en Ø-skattejagt.  
 
GoVisit app – mere gæsteservice. 
Et gratis tilbud til alle medlemmer som vi har fået adgang til gennem Destination Nord. Her kan hver enkelt 
oprette egne aktiviteter, åbningstider og virksomhedsbeskrivelse, hvor vores gæster så kan finde frem til 
alle på øen gennem geografisk placering.  Det er noget du selv skal gøre og selv skal vedligeholde, der er 
flere af vores medlemmer der aktivt bruger appen, MEN og det er et stort MEN, husk at rette åbningstider 
og i det hele taget lægge åbningstiderne på, har du brug for hjælp så kontakt Jens eller Helle og de vil gerne 
hjælpe. Kitty fra Huset Palsgaard har et par gange været ude og råbe vagt i gevær, og med rette, for der er 
super vigtig at den information der er tilgængelig til vores gæster er korrekt. Det gælder naturligvis også på 
jeres hjemmesider, Facebook og google, det giver så dårligt indtryk af hele øen hvis disse ting halter.  
 
Læsø Rig på Oplevelser, her kom opsætningen tilbage til Læsø og det gav os et fornyet og meget lækkert 
blad, som der blevet taget rigtig godt imod. Bladet blev tryk i 60.000 eksemplarer og i år blev 20.000 af 
disse igen distribueret rundt i Danmark, Sverige og Norge. Som noget ganske positivt i modsætning til året 
før, var det kun få eksemplarer som ikke kom i omløb.  
 
I 2021 blev der solgt lidt over 5.000 af de små Læsø kort, hvilet vi netop nu er ved at opdatere og trykke nye 
af til denne sæson.  
 
Aktivitet på de sociale medier har været stigende og fortsætter naturligvis en udvikling den vej. Vi har ca. 
35.000 følgere på FB og 1.700 på Instagram. 
 
På visitlaesoe.dk er der små 25.000 der modtager vores nyhedsbreve, der har været lidt for stille på den 
front i 2021, indtil i efteråret, men der arbejdes målrettet for væsentligt mere i år.  
 
Som følge af Corona situationen, nedlukninger og genåbninger, gik vi sæsonen i møde med blandede 
følelser. Ville der komme ligeså mange gæster i 2021 som i 2020 og hvad kunne vi gøre for at undgå at vi 
blev lagt ned i juli måned så vores spisesteder og andre kunne følge med. I samarbejde mellem Kommune 
og færgen bliver tilskuddet til billetnedsættelsen rykket til august og september, i håb om at vi kunne 
forlænge sæsonen. Det lykkes og vi fik flere gæster i august og september. Desværre havde mange af vores 
spisesteder svært ved at få personale gennem sæsonen og en naturlig træthed efter sommeren begyndte 
at melde sig. Det betød desværre dage hvor besøgende havde meget svært ved at finde et spisested der var 
åbent. Det er naturligvis en skam at vi ikke har kunne sikre vores gæster en madoplevelse, men tiden og 
den manglede personale gjorde det hele meget svært.  
 
Vi fik i sommeren et lokalt samarbejde i gang med tilbud om endags busture rundt på øen. Vi formidlede og 
administrerede aftalen og det lykkedes at gennemføre kørslen i juli til september. Desværre ser det ikke ud 
til at vi kan etablere et tilsvarende samarbejde i 2022, men vi håber at en løsning for den kommende 
sommer, men det er en udfordring uden en lokal vognmand.  
 



Året 2021 var også året hvor vi havde en del dialog med Læsø kommune om at få hjælp til foreningens 
økonomi og flere møde med den tidligere borgmester og kommunaldirektør. Der endte desværre i 
ingenting og med udviklingen i den kommunale ledelse og det forestående valg sidst på året, måtte vi 
erkende at vi nok skulle vente til en ny kommunalbestyrelse og kommunaldirektør var på plads. Der kom 
dog hjælp til 2022, hvor vi via budgetforhandlingen fik et tilsagn om et øget tilskud, som sikrede et 
fremtidigt fornuftigt aktivitetsniveau med foreningens mange virkeflader.   
 
I valgkampen blev der flere gange fra flere af de opstillede talt om et tættere samarbejde og det var jo 
noget vi bestemt kunne li. Vi inviterede også til vælgermøde i Læsø Bio for øens erhvervsliv og der blev der 
drøfter mange spændende ting.  
 
Siden den nye kommunalbestyrelse og den nye kommunaldirektør er tiltrådt er der kommet et positivt 
skred i samarbejdet og vi har nu løbende konstruktiv dialog med flere møder og vi har fået lavet en 
samarbejdsaftale mellem kommunen og LTE, hvor vi arbejder fælles om udviklingen på Læsø, hvilket er 
rigtig positivt at vi nu arbejder i fællesskab og samme vej. Tusinde tak for det.  
 
Her i staten af den nye år valget Ole Andersen fra Læsø Shoppen at forlade bestyrelsen, jeg vil godt sige tak 
til Ole, for hans indsats i foreningen, vi har taget 1. suppleanten også en Ole, nemlig Ole Mortensen fra 
Byrum Auto, ind og han sidder Ole Andersens’s valgperiode ud, som er indtil 2023.  
 
Den nye kommunalbestyrelse har valgt Michael Hansen til vores bestyrelse, så et stort velkommen til jer 
begge.  
 
Som de fleste af jer ved, så har Finn Taul valgt at opsige sin stillingen ved Læsø Kur og forlader derved også 
LTEs bestyrelse, Finn har været næstformand i flere omgange og har været erhvervets repræsentant som 
bestyrelsesmedlem i Destination Nord.  Tak til Finn for at godt samarbejde.  
 
Samtidig vil jeg sige en stor tak til den øvrige bestyrelse, tak for gode møder som til tider har været hårde i 
en udfordrende tid.  
 
Så vil sige en stor tak til de medlemmer der i 2021 på flere måde gav ekstra bidrag til forening, både i form 
af arbejdskraft og midler. 
 
Også en stor tak til vores personale, uden jeres indsats var vi ikke kommet igennem 21 og rettet op på 
økonomien.  
 
Tak til alle medlemmer, Læsø kommunen og andre samarbejdspartner for året det er gået og med det vil 
jeg sige tak for ordet.  
 
 
 
 


