
Formandens beretning, generalforsamling 27 feb. 2019 
 
 
Velkommen til STEFs generalforsamling – Der er et noget større 
fremmøde end ved den sidste, hvor området blev ramt af snestorm. 
Er glad for at se alle og håber, at vi får en rigtig god aften. 
 
Der er selvfølgelig stadig stor fokus på området.  
Med den sommer vi havde i 2018, var det svært IKKE at se optimistisk 
på tingene. Der var fulde huset i sommerhusene, rigtig mange på 
campingpladser og på andre overnatningssteder. Tænker ikke, at det 
var muligt at presse ret mange flere ind de forskellige steder. 
Stranden var et kæmpe aktiv, men det var næsten for varmt til at 
familierne opholdt sig der hele dagen, så det er vores oplevelse at 
mange tog på udflugter rundt omkring i området. Det kan bekræftes af 
tal fra Turistinformationen som i den grad havde et rekordår i antallet 
af besøgende. Det er lidt forskellige meldinger som kommer fra 
forretninger og restauratørerne om hvornår de har haft travlt. Tænker at 
dette også skyldes, at folk f.eks. har ventet til senere på dagen med at 
shoppe og gå ud og spise. Men håber at alle er kommet godt igennem 
den forrygende sommer det var.  
Det kan vel næsten ikke lade sig gøre, at få så skøn en periode igen. 
Men man har da lov at håbe… 
 
I 2017 blev der lavet en undersøgelse af de forventninger vores gæster 
og fastboende i området har til forretningsliv, restaurationer, udvalg 
mm. Som opfølgning på denne, blev det besluttet at der skulle laves en 
arbejdsgruppe, som skulle finde løsninger på, hvordan vi kunne få liv i 
de tomme butikker. Arbejdsgruppen blev nedsat og der har også været 
afholdt indledende møder, men desværre er der ikke sket yderligere og 
vi må regne med at gruppen er blevet opløst, inden den kom rigtigt i 
gang. Det er selvfølgelig ærgerligt. 
Men vi kan heldigvis alligevel se, at der er søgning på området. Der 
dukker nye folk op og giver sig i kast med at gøre det attraktivt at 
besøge os på Sydfalster. 
 



Vi har som altid haft meget fokus på ”forskønnelse” af vores 
omgivelser. Hvordan kunne vi præge butiksejere og restauratører til at 
have fokus på, at tingene ser ordentlige og indbydende ud. Det er 
nogen gange en mindre sjov ting, at skulle påpege, men synes nu at det 
har sin effekt. Det er så utrolig trist at Strandkroen brændte, vi er rigtig 
kede af det må Michael og Lenes vegne. Er sikker på, at det har været 
lidt af en kamp – og det er trist, at der skulle gå så lang tid, før der kom 
skred i tingene, for det har ikke just set indbydende ud. Det samme 
gælder Nørrevang. Det har været trist, blot at kunne se til, at tingene 
faldt sammen. Og forståeligt nok har der været masser af skriverier i 
den lokale avis og på det sociale medier, samt en masse spekulationer 
og rygter om hvad der skulle ske. Så det er simpelthen så glædeligt at 
se, at der nu er fuld gang i renoveringen af vores smukke gamle hotel. 
Vi kan se at der arbejdes med respekt for det gamle byggeri og vi kan 
kun se frem til, at hotellet igen bliver et af Marielysts vartegn. Og med 
hensyn til de mange rygter, som har været omkring investor. Det har 
intet med faderhuset at gøre. Så lad og gøre en indsats for at tale 
tingene op, i stedet for at gøre det svært for alle. 
 
Vores aktivitetsudvalg arbejder stadig på højtryk og igen i 2018 har der 
været en masse arrangementer. Jeg vil blot nævne nogle af dem og så 
vil Annette uddybe, lidt når vi kommer til STEFs planer for 2019. 
 
 Åbning af turistsæson og turistinformation. Turistsæsonen blev  

skudt i gang den 25. marts med tale af Boesen fra Guldborgsund 
kommune. Det er blevet en god tradition, så mere info senere. 

 Beach party. Blev afholdt den 12. maj, hvilket var dagen hvor der 
var melodigrandprix og sommeren kom til Marielyst. Der var 
knoklet hårdt for at få stablet det hele på benene. Synet når man 
kom ned på stranden var fantastisk. Med flotte pagodetelte, 
strandmøbler, lys, mad, drikkevarer og musik leveret af Milling og 
Molbeck blev det en kæmpe succes. INGEN havde forventet at 
der kom så mange mennesker. Det var helt utrolig overvældende. 
Mange restauratører havde hurtigt udsolgt, der blev festet og 
danset og hygget i rigtig mange timer. Det var næsten ikke til at 
forstå den opbakning der var til arrangementet. Det havde også en 
afsmittende effekt nede i byen. Så alle i området havde en god 



oplevelse. Annette kommer også med lidt opfølgning omkring 
dette arrangement lidt senere. 

 M/K løb, som afløste kvindfolkeløbet. Blev afholdt den 16.6. og 
blev kombineret med Salsa på torvet og yoga på stranden. Der var 
130 deltagere til løb. 60 deltagere som kastede sig ud i salsa og 35 
var med til yoga. Så bestemt en succes. 

 Sankt Hans. Der er ikke så meget at sige omkring Sankt Hans. 
Det er altid en god oplevelse at være på stranden denne aften. 

 Jul i Juli, er en tradition som vi ikke slipper uden om. En festlig 
dag for børn og voksne. Tænker at julemanden har svedt lidt 
ekstra i sommers – ikke fordi han havde travlt, men solen havde 
sin mangt. 

 Julemarkedet blev desværre heller ikke til noget i 2018. Vi har 
ellers forsøgt at finde alternative løsninger til at afholde på 
hotellet. Men det var ikke muligt. Måske vi kan håbe, at vi nu kan 
genoptage dette i samarbejde med Nørrevang, hvis tiden og 
pladsen tillader det. 

 
STEF har nu drevet turistinformationen i et år. Og vil gerne starte med 
at rette en stor tak til Majbritt og hendes drenge for den utrolige indsats 
de yder. Det har været et rekordår med over 12000 besøgende på 
turistkontoret – en stigning på 3300 besøgende i forhold til 2017. De 
har endda oplevet at der var kø, når de åbnede om morgenen. Men det 
tror pokker, men den gode service de yder. Der udlejes cykler, sælges 
fisketegn, veksles penge, sælges souvenirers, men vigtigst af alt - der 
guides om, hvor folk får den gode oplevelse, med en entusiasme, som 
man ikke finder alle vegne. Det er vigtigt at man kender området, og 
også er ”historiefortæller” når man skal sende folk op oplevelser og det 
kan man hos os. Er ikke i tvivl om at det avler succes. 
Vi står lige nu overfor at skulle finde ud af, hvordan hele 
turismestrukturen bliver skruet sammen. Hvad kommer den nye 
destination til at betyde, hvor er kommunens indsatsområder og hvad er 
vores rolle i alt det her. Vi har løbende møder med kommunen omkring 
samarbejdet og vi har tydeligt givet udtryk for, at vi ønsker at varetage 
den fremtidige drift at turistkontoret. Men lige nu er der nok flere 
spørgsmål end svar på, hvad der kommer til at ske.  



Omkring events, oplysninger og gode historier, så er vi i STEF altid 
glade for at modtage information. Hvis ikke I selv er gode til at lægge 
events op på Visit Lolland Falstersiden er Majbritt gerne behjælpelig. 
Ligeledes styrer hun facebooksiden – så kom med nogle gode historier 
– billeder – nyheder. Alt er med til at fortælle den gode historie 
omkring området. 
 
Og så skal der gøres lidt reklame for LF kataloget. Som sidste år har vi 
fået 4 rigtig flotte sider. Vi har selv været inde over at skrive teksten og 
har fået lov at benytte private billeder, som viser området så flot. Har I 
ikke allerede set det, skal I tage et kig på resultatet!  
Igen i år, har det kun været muligt, at få så stor en præsentation, ved at 
rigtig mange har bakket op og givet et bidrag til financieringen. 
Tusinde tak til alle, som har deltaget her. 
 
Vores velkomstmapper stadig et godt aktiv og er meget efterspurgt af 
områdets gæster – 
Vi har taget opgaven tilbage til STEF og opgaven med at tegne 
annoncer til velkomstmapper, guider, infotavler og pyloner vil blive 
styret af Henriette. Så der tages hul på opgaven inden længe – og er der 
nogen, som allerede nu ved, at de gerne vil være med, skal ændre I 
nuværende annoncer eller andet, så tag gerne fat i Henriette. 
 
Der har været utrolig stille omkring Marielyst Helhedsplan i 2018. ved 
senest møde, som er meget længe siden, blev det fremlagt at man gerne 
ville have fokus på at forbinde landevejen til Marielyst og lave et 
nedslagssted omkring Kanalen – men arbejdet har ligget stille. Der har 
for nylig været indkaldt til møde, men dette blev desværre aflyst. Så vi 
går og venter på at høre nyt omkring den sidste etape af projektet. 
Et hvert tiltage vil selvfølgelig være velkomment, og vi bakker fortsat 
op omkring projektet. 
 
Ved sidste generalforsamling fortalte Ebbe omkring postnummer 
Marielyst 4875. Han var bedt om at få tilkendegivelser fra 
grundejerforeningerne omkring opbakning. Dette er lykkedes fint og 
med Ebbes arbejde, er man nu tættere på at kunne få eget postnummer. 
Så det virker at være vedholdende og kæmpe videre. 



 
Må hellere begynde at runde af. 
 
Vi kan se tilbage på et fantastisk år fuld af aktiviteter og samarbejder 
på kryds og tværs. Sæsonen 2019 tegner meget positivt. I mit eget job 
oplever vi, at der bookes meget og der går ikke længe før det bliver 
svært at finde overnatning i højsæsonen hos os.  
Så lad os tage en gentagelse af vejret fra 2018 og byde velkommen til 
alle i vores skønne område. 
 
Og et lille reklameindslag:  
STEF har mange medlemmer, og har i 2018 haft fremgang af private 
medlemmer. Vi rummer alle - både private medlemmer og store og små 
virksomheder. Men der er selvfølgelig plads til endnu flere.  
Har selvfølgelig taget en stak indmeldelsesblanketter med – men det 
kan også klares online på vores fine hjemmeside marielyst.dk 
Vi værdsætter samarbejde og lokalt engagement og ved, at det er til 
gavn for alle. Så bak op om os, så vi kan bakke op om jer. 

Vil gerne sige tak til bestyrelsen. Vi holder mange og næsten altid 
lange bestyrelsesmøder. Vi har mange drøftelser og tager mange 
beslutninger, vi er oftest enige og jeg synes, at vi har en super god 
dialog, mange grin og får skabt gode resultater. Dejligt med jeres 
opbakning og engagement. 
Tak til alle jer andre erhvervsdrivende og private, som har bakket op 
omkring foreningen. 
 
Også en tak til Marielyst grundejerforening, Facaderådet, Business LF, 
digelaget og kommunen. Jeg synes at vi har et rigtig godt samarbejde. 
 
 


