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Kære medlemmer
Endnu et år er gået og hvilket år, det har jo været et år hvor der har været
udfordringer på flere områder. Hele verden har fået kendskab til Covid19/Corona ja,
mange navne for noget, der har haft så stor indflydelse for os alle.
Marts 2020 lukkede Danmark ned, det var samtidig der at den tidligere bestyrelse
havde lavet aftale omkring en reklamekampagne på TV2, hvor TV2 vejret skulle
præsenteres af Læsø. Jeg tror nok at mange allerede der, tænkte Pu ha, det er godt
nok skidt, men var det nu også det??
Jeg tror roligt at jeg kan sige at danskerne i marts måned fik sig placeret bag tvskærmen for at følge med i både Statsministerens og Dronningens taler til
danskerne. Men samtidig blev det også ret hurtigt hverdag restriktioner,
nedlukninger, genåbninger og meget meget mere.
Det betyd også at foreningens generalforsamling blev udskudt til juni, og vi var
samlet i Østerby hallen.
Den nye bestyrelses fik hurtigt efter generalforsamlingen konstitueret sig, og
arbejdet kunne gå i gang. Ret hurtigt stod det klart, der er ikke var helt styr på
tingene og der var ubalance i budget og der var information er der ikke blev
videregiver korrekt, det betyd at den samlede bestyrelse havde mistet tilliden til
Gitte og valgte derfor i august at opsige hende og fritstille hende, hvilket er både
normalt og naturligt, når en leder ophører i dennes stilling.
Det skabte dog en del postyr og jeg måtte flere gange forklare at Gitte ikke havde
gjort noget ulovlig, men at bestyrelsen blot havde mistet tilliden. Det hele gjorde
det heller ikke nemmere, at en artikel i Læsø Posten, fik talt bestyrelsen imod.

Vi valgte samme dag som Gitte blev opsagt at konstituer Stina Andersen til daglig
leder og hun gjorde en kæmpe store indsats og hjælp mig meget med at fremskaffe
info og aftaler og andet som bestyrelsen desværre ikke havde. SÅ en kæmpe stor tak
til Stina skal der lyde herfra.
Stinas ansættelse hos LTE var planlagt til at ophører 30. september, hvorefter hun
fik job ved Læsø Kommune. Vi tog en snak med Borgmesteren og fik lavet en aftale
om at vi kunne låne Stina året ud. Det var virkelig en stor hjælp og tillige med uden
at vi skulle bidrage med lønkroner hertil.
Bestyrelsen besluttede at vi skulle have hjælpe til at rekruttere en nye turist og
erhvervschef. Vi lagde opgaven ud til 4 rekrutteringsvirksomheder og valgt at lave et
samarbejde med Genitor, som kom med et stærkt oplæg og en fornuftig pris.
Der var som jeg husker det 12 ansøger til jobbet, som blev kogt ned til 5 og så faldt
valget på Jens Rulle, som tiltrådte 1. januar. Et stort aktiv for os i bestyrelsen og for
foreningen.
Men inden vi nåede der, så havde der jo lige været sommer, gratis færgebilletter for
gående og cyklister og jeg skal da nok love for at Læsø fik besøg, ca. 5000 ekstra
gæster om ugen, det kunne mærkes, gæster overalt, gæster på cykel, gående osv.
Det gav store udfordringer for vores spisesteder som stadig var underlagt
restriktioner i form at antal gæster i deres huse og flere havde ej heller personale
nok til at håndtere de mange flere gæster.
Jeg ved at det kom bag på flere af de besøgene at de ikke kunne komme til at spise
og at de heller ikke var garanteret en plads på færgen retur, når nu de var kommet
over.!!
Men der blev mange steder tænkt kreativt og campingpladsen fik en del endags
gæster disse uger.
Men det betyd også at både DR-vejret og TV2-vejret kom på besøg og sendte hver
en uge fra Læsø og det var meget meget positiv, for det gav store interesse for øen
og det betyd også en meget stor stigning af salget af fritidsboliger, da danskere nu
skulle blive hjemme og holde ferie. Desværre kunne vores mange svenske, norske &
tyske gæste ikke komme, det betød tommer havne og tommer boliger, jeg ved at de
savner Læsø ganske meget.

Vi har også haft besøg af flere magasiner og aviser, som har ønsket at lave artikler
omkring Læsø. Flere tv-programmer med indslag fra Læsø, så på det område ganske
gode, men en total nedlukning for flere butikker, hoteller mm. Har gjort ondt i
økonomien.
Hjælpe pakker og et stort politisk pres har flere gange sat Læsø på landkortet i DK,
senest sammen med andre øer om at sikre at vi øboer kunne blive færdig vaccineret
hurtigt. Men jeg ved også at Stina bla. Havde dialog og online møder med
erhvervsmister Simon Kollerup, skal ikke sige om det er Stinas skyld at han fik
mavesår og stress!
Desværre besluttede et næsten samlet folketing også at samtlige Mink skulle aflives
i DK. På Læsø har vi haft stolte traditioner med mink avl, som nu desværre er helt
væk. Tilbage står tomme farme og mink avlere der stadig venter på en økonomisk
afklaring, jeg håber der kommer styr på det meget snart. Jeg ved at det har været
hårdt for alle.
Det er ikke blevet til mange aktivitet i foreningen, vi har desværre ikke kunne
gennemføre dem der var planlagt, en del messe, både omkring Jul og feriemessen i
Herning blev aflyst og det har naturligvis også haft indflydelse på foreningens
indtægter. Dog er det lykkes at få gennemført endnu et fag i lederuddannelsen i
samarbejde med Cphbusiness - Claus Thomsen, og også her var der stor tilslutning.
Der arbejdes på endnu et par fag.
Markedsføringsmæssig fik vi i år lavet et super flot Læsø rig på oplevelser, vi fik lavet
et samarbejde med Klaus Munk og fik produktionen af bladet tilbage til Læsø. Bladet
bliver igen opdelt på turiststeder og tankstationer, hvilket man ikke valget at gøre
året før, det betød desværre også at vi brændte inde med et stort antal blade fra
2020, dette regner vi ikke med kommer til at ske i år.
Destination NORD er kommet op og kører, et samarbejde mellem Aalborg,
Brønderslev, Frederikshavn og Læsø kommuner for at styrke turismen i de 4
kommuner, et samarbejde hvor Læsø, trods vores væsentligt mindre kommune har
lige så stor indflydelse som Aalborg, LTE er repræsenteret i bestyrelsen af Finn Taul
og der har ligget i stort arbejde i at finde et godt og stærkt grundlag for samarbejdet
og finde ud af hvem der gør hvad.

Destination Nord fremlagde fornyeligt grundlaget og vi ser frem til et stærkt
samarbejde. Det koster lidt for Læsø Kommune at være en del at dette samarbejde,
disse penge at desværre gået fra tilskuddet til LTE, men vi har sammen med
kommunen fået lavet aftale om fri husleje på terminalen og brug af kommunens IT
og har fået stillet en del udstyr til rådighed, sådan at vores driftsudgifter er faldet
kraftigt og falder yderligere i det kommende år. Lokalet på Vesterø Havnegade er
opsagt og fraflyttet. I det hele taget har vi har en god dialog med Læsø kommune og
siger tak for dette og ser frem til en endnu tættere dialog, for sammen står vi
stærkest.
Sluttelig skal der lyde en tak til alle vores medlemmer og samarbejdspartnere, uden
jer og jeres hjælp er det umuligt at markedsføre Læsø i den størrelsesorden vi gør
det i nu. Tak til jer medlemmer der stiller op når pressen kommer på besøg.
Stor tak til pigerne på kontoret, Susanne og Helle, samt til Mathilde som var
praktikant i 3 måneder hen over sommeren.
En tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, tak for opbakning i perioder hvor det
hele var op ad bakke.
Tak for ordet.

