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Status pr. 19. marts 2012 for afvikling af Syddansk Turisme og etablering af VisitSyddanmark
Overdragelse af projekter – afvikling af aktiviteter i Syddansk Turisme
Syddansk Turisme: Oplevelsernes Academy skal overdrages til Tietgenskolen. Medarbejdere fra Region
Syddanmarks fra hhv. Funding og Økonomi bistår med at forberede budgetændringer i projektet. Erhvervsstyrelsens godkendelse af budgetændringen er Tietgenskolens forudsætning for overtagelse. Virksomhedsoverdragelse af medarbejderne forventes at kunne finde sted før sommerferien 2012.
Leg og Læring er overdraget til Spinderihallerne, Vejle Kommune. Erhvervsstyrelsen har godkendt ejerskiftet.
VisitSyddanmark: Inspiring Denmark og erhvervsturismeudvikling forbliver en kerneaktivitet hos VisitSyddanmark og skal derfor ikke overdrages til 3. part.
Økonomi
Syddansk Turisme: Vækstforum afsatte på mødet den 8. dec. 2011 kr. 2,6 mio. til afvikling af Syddansk
Turisme, herunder afvikling af medarbejdere, flytning, ekstraordinære regnskabs- og revisionsomkostninger
og overdragelse af projekter. Af disse er kr. 1,2 mio. reserveret til projektoverdragelse.
Status er pt. direkte omkostninger på kr. 1,7 mio., heraf udgør Leg og Læring 750.000 kr. Eventuel omkostning ved overdragelse af Oplevelsernes Academy til Tietgenskolen kendes ikke endnu.
En samlet pris for afvikling af Syddansk Turisme kan ikke opgøres endnu. Der skal inddrages endnu ikke
opgjorte besparelser på løn, kommunikation og øvrig drift som følge af nedskæring i medarbejderstaben, og
øgede omkostninger ved færre aktiviteter på projekterne. Det sker ved aflæggelse af årsregnskabet 2011.
Syddansk Turisme aflægger årsregnskab 2011 i april 2012.
VisitSyddanmark: Der er udarbejdet udkast til budget 2012 for Visit Syddanmark. Det skal behandles på
første ordinære bestyrelsesmøde.
Ændringer af juridisk grundlag
Syddansk Turisme: Der har været afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde i Syddansk Turisme den 14.
marts 2012, hvor det blev besluttet at ændre vedtægterne, så repræsentantskab nedlægges og bestyrelsen
matcher Visit Syddanmarks. Forslaget skal derefter behandles på repræsentantskabsmøde og endnu et
bestyrelsesmøde den 20. april 2012, før de kan sendes til godkendelse hos Erhvervsstyrelsen.
VisitSyddanmark: Der er indkaldt til stiftermøde i VisitSyddanmark den 21. marts 2012.
Organisationstilpasninger
Syddansk Turisme flyttede 16. dec. 2011 til mindre lokaler ved stationen i Middelfart.
Medarbejderstaben er siden sommeren 2011 reduceret fra 24 til 12. Ud af de 12 er 5 tilknyttet Visit Syddanmark og 7 tilknyttet projekterne Oplevelsernes Academy (4) og Inspiring Denmark (3).
Igangsætning af aktiviteter i Visit Syddanmark
Der er udarbejdet udkast til handlingsplan for arbejdet i VisitSyddanmark. Den skal behandles på første ordinære bestyrelsesmøde. Handlingsplanen bygger på de indsatsområder, som både Vækstforum og Syddansk Turismes bestyrelse besluttede i december 2011.
Der er afholdt møde med Region Syddanmark om samarbejdet om turismeanalyser.

VisitSyddanmark indkalder de subregionale selskaber til møde om samarbejdet om destinationsudvikling.

