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De studerende fik et indblik i produktionen og Breezer-medarbejder Henning Boysen fortalte om virksomheden.
Fotos: Martin Ziemer

De starter med en plade og
ender med et fly
En gruppe studerende fra Syddansk Universitet i Sønderborg besøgte mandag virksomheden Breezer Aircraft i Bredsted, der producerer ultralette fly. Besøget skulle gøre de studerende opmærksomme på de jobmuligheder, der er i regionen.
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Bredsted. I et industriområde lidt
uden for Bredsted ligger en virksomhed, der producerer ultralette fly.
Men ikke ret mange ved det.
- Jeg kommer 30 kilometer herfra,
men jeg vidste ikke, at de producerer fly her, sagde Torben Musolf, der
læser Innovation and Business på
Syddansk Universitet (SDU) i Sønderborg.
Sammen med 20 medstuderende
var han mandag på besøg hos fly-producenten Breezer Aircraft for at høre
mere om virksomheden. Besøget var
et led i interreg-projektet »Fit4Jobs@
WaddenC«, hvis formål er at knytte
arbejdsmarkederne i Tønder Kommune og Nordfrisland Amt tættere
sammen, fremme regionens synlighed og øge væksten.

Kan gøre en forskel
Tidligere på dagen havde de stude-

rende besøgt virksomheden Aluminium Systems i Tønder, og det konkrete formål med besøgsturen var at
gøre dem opmærksomme på, hvilke
arbejdspladser der er i regionen, og
hvilke samarbejdsmuligheder der er
eksempelvis i forbindelse med praktikforløb.
- Det var spændende at se, hvad de
laver her, syntes Torben Musolf, og
også David Grube Hansen, studieleder fra SDU, mente, at de studerende
havde fået meget ud af dagen.
- Vi kunne følge hele produktionsgangen. Det er jo fascinerende at se,
hvordan man starter med en plade
og slutter med et fly, lød det fra studielederen, der var overbevist om, at
de studerende efter endt uddannelse
kunne gøre en forskel hos Breezer
Aircraft.

Producerer 20 fly pr. år
Virksomheden har 20 medarbejdere,
hvoraf omkring en tredjedel er ingeniører. Kunderne, der primært kommer fra Tyskland, er flyveskoler, flyveklubber og privatpersoner, og der

21 studerende fra Syddansk Universitet i Sønderborg besøgte mandag fly-producenten Breezer Aircraft i Bredsted. Foto: Martin Ziemer

bliver produceret omkring 20 fly om
året.
De studerende viste sig meget interesserede i firmaet og kom med
mange spørgsmål. Lena Pauls fra
Wirtschafstförderung Nordfrisland,
der er en af parterne i interreg-pro-

jektet, var derfor meget tilfreds med
arrangementet. Hun håber, at flere
andre uddannelsesinstitutioner fra
Syddanmark og Slesvig-Holsten vil
deltage i en lignende besøgstur.
- I Nordfrisland og Tønder Kommune er der jo ikke nogen universiteter.

Derfor vil vi gerne vise de studerende
de jobmuligheder, der er der, forklarede Lena Pauls.

Udfordring at holde tallene stabile
Turistkontorerne på Før og Amrum er tilfredse med udviklingen af overnatningstallene, der ligger på et stabilt niveau. Dog kan begge
destinationer mærke, at det bliver sværere at fastholde tallene.
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Før/Amrum. Overnatningstallene på
øerne Før og Amrum lå i 2018 på næsten samme niveau som i 2017. Turistkontorerne på begge øer er tilfredse
med udviklingen, men erkender dog,
at det er en udfordring at holde tallene på nuværende niveau.
- Vi er tilfredse med resultatet. Efter
drømmevejret hen over sommeren
havde vi dog ærligt talt regnet med en
større stigning af antallet af overnatningen, lyder det fra Jochen Gemeinhardt, direktøren af Föhr Tourismus
GmbH.
Antallet af overnatningen lå i 2018
på Før på 1.863.951, hvilket er en meget lille stigning på 0,1 procent. Antallet af gæster steg med 2,3 procent, og
med samlet 212.709 blev der dermed

sat en ny rekord i 2018.
- Resultatet viser, at det på trods af
stigende overnatningstal bliver stadig
sværere for os at holde tallene på et
lignende højt niveau, fastslår Jochen
Gemeinhardt.

Kortere ferie
Udfordringen består især i, at folk
holder kortere ferier. Mens gæsterne
i 2000 i gennemsnit var på Før i 11,03
dage, ligger tallet nu på 8,76 dage.
- Trenden går mod kortere og flere
miniferier i løbet af året. Det skal vi
indstille os på - blandt andet med mere fleksible muligheder for at booke
ferielejligheder og værelser. Her er
der plads til forbedringer, understreger Jochen Gemeinhardt.
På Amrum blev der noteret
1.323.000 overnatninger i 2018 og
150.000 gæster - næsten præcis de
samme tal som 2017.
- Vi er meget tilfredse med udviklin-

gen i de seneste år, siger Frank Timpe
fra Amrum Touristik.

Stagnation
Han indrømmer, at den positive udvikling sikkert også hænger sammen
med, at udenlandske feriedestinationer er blevet mindre attraktive blandt
turister, og folk derfor foretrækker en
ferie i hjemlandet. Efterhånden kan
man dog spore en stagnation.
- Derfor bør vi opfatte det som en
succes, at vi kan holde overnatningstallene på et stabilt niveau uden at have udvidet sengekapaciteten, mener
Frank Timpe.
I 2019 vil Før og Amrum være tilstede på forskellige rejsemesser i Tyskland. Desuden er der planlagt en kampagne til vinteren 2019/2020 for at gøre reklame for den mere stille tid fra
oktober til marts.

RESÜMEE

Stabile Übernachtungszahlen
Die Zahl der Übernachtungen auf der Insel Föhr erhöhten sich 2018 um
0,1 Prozent auf 1.863.951. Die Gästezahl stieg 2018 um 2,3 Prozent auf ein
neues Rekordergebnis von 212.709.
Die Nachbarinsel Amrum erreichte mit 1.323.000 Übernachtungen und
über 150.000 Übernachtungsgästen das sehr gute Vorjahresergebnis 2017
nahezu exakt.
»Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden. Nach diesem Traumsommer
haben wir aber ehrlich gesagt mit einem deutlicheren Plus gerechnet.
Das Ergebnis zeigt, dass es für uns trotz steigender Gästezahlen Jahr für
Jahr immer schwieriger wird, die Zahl der Übernachtungen auf einem
ähnlich hohen Niveau zu halten«, so Jochen Gemeinhardt, Geschäftsführer der Föhr Tourismus GmbH.
Ähnlicher Meinung ist Frank Timpe von der Amrum Touristik: »Wir
sind mit der Entwicklung der vergangenen Jahre sehr zufrieden«, so
rank Timpe, der es als Erfolg wertet, dass die Gäste- und Übernachtungszahlen ohne Ausbau der Bettenkapazitäten gehalten werden konnten.

