Projekter, jeg har udviklet fra ide til virkelighed:
2014-2015
Det er her det sker – Marielyst Resort
Et aktivitetskoncept for Marielyst, herunder indkøb af mobil scene. Projektudvikling, - ledelse og –administration.Kr. 900.000 fra Indenrigsministeriet, supplerende LAG-midler og Guldborgsund Kommune.
2012 – 2014
Marielyst Resort, en badeby med potentiale.
Udvikling og profil samt kompetenceudvikling for Marielyst. Projektudvikling, - ledelse og –administration.
Knap 4.000.000 fra EU Regional- og socialfond, Indenrigsministeriet og Guldborgsund Kommune.
2011-2014
Gedser Remise, Fra trafikmagnet til turismemagnet.
I alt kr. 3.400.000 til en gennemgribende renovering af den gamle remise fra LAG Guldborgsund,
Guldborgsund Kommune og Realdania,
2010
Koncert på Gedser Station med Norddeutsche Philharmonie Rostock
Næsten 700 gæster i den flotte stationsbygning fra 1903. Tilskud fra Region Sjælland, områdefornyelse
(partnerskabspulje), Carl Nielsens fond og Interreg. Tilskud i alt 275.000.
2005 og 2007
Fortsættelse af netværket for iværksættere, Kom godt i gang på Bornholm.
2½ års bevilling til fortsættelse og udvikling af det igangværende projekt fra henholdsvis EU´s Leader+ og
Bornholms Regionskommune. Tilskud i alt kr. 1.050.000.
2002-2004
Kursus for polske og lettiske turismemedarbejdere.
5-dages kurser for polske turismemedarbejdere i salg og service og Bornholm som feriedestination.
Deltagerantal 14. Kr. 157.000 fra Projekt Baltisk Uddannelsesø. Et suppleringskursus i september kr.
117.000 og et nyt kursus med forprojekt for lettiske turismemedarbejdere kr. 207.000
1998
Pakkerejsekatalog på Internettet
Præsentationsside med søgefunktion og bestilling. Modtaget kr. 354.000 i tilskud af statslige turistmidler til
netværkssamarbejde.
1996
Miljøhåndbog for Nexø Kommune
Nexø Kommune var den første kommune i landet, der fik en formuleret miljøpolitik. Det skete på mit
initiativ. Her udgav jeg Miljøhåndbog for turistvirksomheder i Nexø Kommune, betalt af KL.
Uddannelses af polske og lettiske turismemedarbejdere
Flere kurser for polske turismemedarbejdere fra to venskabskommuner i det nordvestlige Polen til Nexø og
Allinge-Gudhjem Kommuner. Deltagerantal 14. Kr. 140.000,- fra Baltisk Uddannelsesø
1995
Projekt Idræt og Strand

Etårigt projekt der byggede på erfaringer fra det første. Deltagerantal 12. Kr. 350.000,- plus dagpenge til
deltagerne fra EU's socialfond. Renholdelse af strandene på Balka og i Sømarken og aktivering af
badegæster.
1993 og 1994
Projekt Ren strand – aktiv strand, Bornholm
Toårigt projekt, hvor vi uddannede strandguider til at varetage serviceringen af badegæsterne, herunder
renholdelse af strandene på Balka og Dueodde og aktivering af badegæster. Deltagerantal 15. Kr. 5
millioner fra EU's socialfond.

