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Langeland
Fyn og øerne

Tranekær/Tullebølle: At med-
lemstallene talte deres triste
sprog, måtte formand Lars
Prytz sande, da han i sin be-
retning på Tranekær/Tulle-
bølle IF`s generalforsamling i

tirsdags kunne konstatere, at
antallet af unge under 25 si-
den 2008 er halveret.
- Der er nogle ting, vi må

forholde os til. Blandt andet
dårlige transportmuligheder

for dem, der vil dyrke sport i
Tullebølle og faldende antal
af ungeunder 25 år i området,
sagde formanden.
Menøkonomien er i orden.
- Vi er en klub med styr på

UngemeldersigudafTranekær

Magleby: Forstander og læ-
rere på Magleby Efterskole
holdt i går en række møder
med de 64 elever efter et nat-
ligt overfald på tre af drenge-
ne, der blev opsøgt og vækket
af tre bøller fraOdense,mens
de lå og sov på deres værelse.

- Vi samlede alle eleverne
om morgenen, senere igen
om formiddagen, hvor vi
gjorde status, og om efter-
middagenkomderkrisehjælp
fra Falck Health Care, så de
elever, der havde det svært ef-
ter episoden, kunne få talt ud
om det, forklarer forstander
Steen SchmidtMøller.
Han skrev et brev til foræl-

drene om den natlige hæn-
delse, somdemodtager i dag.
Han fortæller endvidere,

at de tre drenge, der blev
overfaldet og �k tærsk med
krykkestokke, så demåtte be-

handles på Svendborg Syge-
hus, tager det�ot ovenpåden
natlige forskrækkelse.
- Det kan undre, at nogle

planlægger at tage helt fra
Odense til Magleby midt om
natten for at overfalde nogle
efterskoleelever, siger han.
De tre voldsmænd blev an-

holdt, da de i bil forsøgte at
stikke af efter overfaldet, og
de blev i går under afhøring
på politigården i Odense sig-
tet efter den grove voldspara-
graf i straffeloven.
Den dybere mening med

overfaldet skyldes, at den ene

Groftoverfald
påefterskole
■Flereafelevernepå
MaglebyEfterskole
var igårmærketaf
natligtoverfaldpåtre
drenge,mensdelåog
sovideresværelse

Dageløkke:FormandKnud
Holmkunne påNordlange-
lands Jagtforenings general-
forsamling i tirsdags berette
omen god kokkejagt i januar
med 18 nedlagte fasaner. To
bestyrelsesmedlemmer blev
udskiftet efter eget ønske.

GODJANUARJAGT

Rudkøbing:SøsHansen, der
driver osteforretningen
HumbleMejeri, ledermed
lys og lygte efter et nyt bu-
tikslokale.
Hun er blevet opsagt fra sit

lejemål iØrstedsgade, og hun

vilmeget gerne blive i Rud-
købing.
- Jeg håber, det kan lykkes

at �nde etmindre butikslo-
kale centralt i byen. Jeg har
ikke brug for såmeget plads,
siger SøsHansen.

Ostebutiksøgernyt lokale

Rudkøbing: Entusiasmen og
iderigdommen var til at tage
og føle på, da 25 nysgerrige
iværksættere i går satte hin-
anden stævne iVUC´s lokaler
påHavnepladsen.
Anledningen var Fremtids-

fabrikken Sydfyns brainstor-
mingsmøde, og de fremmød-
te var folk, der syslede med
blandt andet tegne�lm, tarot-
kort, journalistik, evigheds-
fakler ogØhavsmarkeder.
Efter en kort introduktion

af projektleder i Fremtidsfa-

brikkenSydfyn, SusanneLin-
net Aagaard, gik deltagerne i
grupper for at diskutere, hvil-
ke ting der er afgørende for,
at iværksætterne kan udvide
virksomhed og værksted. Og
det kom der hurtigt noget ud
af.

Vigtigtmedet netværk
- Jeg vil først og fremmest sige
mod. Man skal kunne turde
tropå, atmankan tjenepenge
på det, man laver, sagde en af
deltagerne.
- Man skal have familien

med, ellers kan man lige så
skippe det fra starten, lød en
anden kommentar.
De �este var dog enige om,

at uden et netværk gik det
overhovedet ikke.
- Det er utrolig vigtig at

have nogen at diskutere sine
ideer og tanker med, og især
hvordan man får skabt en
virksomhed, sagde en tredje
deltager.
Og det kanFremtidsfabrik-

ken hjælpe tilmed.
For ud over at uddanne

kreative entreprenører tilby-
der Fremtidsfabrikken også
udvikling af netværk og etab-
lering af mentorordninger
samt hjælp til, hvordan man
får økonomien til at hænge
sammen.Det tager 28 dage at
blive uddannet til kreativ en-
treprenør .
IÆrø, Faaborg-Midtfyn og

Svendborg holdes i marts lig-
nende brainstormingsmøder.

AfMortenHansen
moha@faa.dk

UddannetpåFremtidsfabrik
■Detflødnæsten
overmedgodeideer,
da25iværksættere
igårmødtestilen
fællesbrainstorming

Langeland: Balladen ovenpå
Turist- og Erhvervsforenin-
gen Langelands overrasken-
de udmelding i lørdags om, at
man ikke kan støtte en natio-
nalpark i det sydfynske øhav,
spidser til. I går mistede TEL
således sin næstformand, da
Alice Pico Andersen, der er
ejer af Ristinge Camping og
Feriecenter, meddelte at hun
forlod turist- og erhvervsfor-
eningenmed omgående virk-
ning.
Hun har ikke blot været

næstformand, men også det
eneste af syv bestyrelsesmed-
lemmer, somer positivt stemt
over for en nationalpark.
”Jeg melder mig ud med

dyb beklagelse, idet jeg har
den holdning, at vi sammen
løfter bedst. Jeg har gjort mit
bedste forTEL,menmåkon-
statere, at jeg er alene med

min holdning i bestyrelsen”,
skriver Alice Pico Andersen i
en pressemeddelelse.
- Som ejer af en turistvirk-

somhedpåLangelandkan jeg
ikke være medlem af en for-
ening, der indtager den hold-
ning til et for turisterhvervet
så vigtigt tiltag, siger hun.

Femnyemedlemmer
Alice Pico Andersen er ikke
den første, der tager det dra-
stiske skridt at forlade øens
turist- og erhvervsforening.
Allerede i søndags, den dag

TEL’s holdning blev kendt af
offentligheden, meldte hen-
des kollega på Nordlange-
land,MichaelRasmussen,der
driver Feriepark Langeland i
Emmerbølle, sig ud.

Udover udmeldelserne fra
de to store turistaktører har
turist- og erhvervsforeningen
i denne uge også fået fem nye
medlemmer, formentlig per-
soner, som har meldt sig ind
for at få ind�ydelse på gene-
ralforsamlingen sidst i april.
TEL’s formand er Ulrik

Bremholm, der ud over at
være en af Langelands stør-
ste svineproducenter, driver
Helletofte Lejrskole.
Bestyrelsen består desuden

af fem personer, der helt eller
delvist lever af turister, Mor-
ten Jans, Fish and Trips og
Haus und Boot, Jan Halsted
Hansen, Bagenkop Marine-
center, Michael Bay, Bøstrup
Strandgaard, Britta Ander-
sen, Humble Bageri, og Chri-
stian Petersen, Eltrik.

AfSusanneJølck
sujo@faa.dk

Nycampingplads
meldtud iprotest
■Turist-ogErhvervs-
foreningenLangeland
mistedeigårsin
næstformand,da
AlicePicoAndersen
meldtesigud

■AlicePicoAndersen forla-
der somdenandencamping-
pladsejer turist- ogerhvervs-
foreningenpågrundaf dens
holdning til nationalparken.


