
 
 

Kære Feriehusejer 

 

I Aabenraa arbejder vi aktivt for at tiltrække flere turister til vores skønne landsdel, og vi 

har rigtig mange gæster, der nyder at bo i sommerhus i vores område  

Feriehusudlejningen satte rekord i 2017, MEN kun 20% af sommerhuskapaciteten i 

Danmark bliver lejet ud i dag! 

 

I samarbejde med Destination Sønderjylland, Business Aabenraa og Aabenraa 

Turistbureau vil vi derfor gerne invitere dig til et uformelt inspirationsmøde, hvor vi vil 

præsentere Destination Sønderjylland samt en række aktuelle temaer i relation til 

feriehusudlejning, som vi håber fanger din interesse. Formålet med mødet er at få flere 

feriehuse til udlejning i Aabenraa Kommune, hvorfor vi sætter fokus på nogle af fordelene 

ved at udleje et sommerhus. 

 

Mødet afholdes Lørdag d. 24. februar 2017 fra kl. 09.30 til ca. 12.30 på Folkehjem i 

Aabenraa. 

 

Du kan tilmelde dig ved at klikke HER eller du kan kontakte projektkoordinator, Jaqueline 

Nicolaisen på jn@dssj.dk / 81 82 45 68. Se programmet på næste side.  

 

Vi glæder os til at møde dig og håber, at du har tid og lyst til at deltage i mødet! 

 

Mange hilsner fra 

 

Aabenraa Kommune og Destination Sønderjylland 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPr1MYVFZoeKUpwIRBAYuWXY8UoaHZobUsqx-27JmQsY8QeQ/viewform
mailto:jn%40dssj.dk?subject=


 
 

Dagens program: 

 

09.30:  Velkomst  

Destination Sønderjylland giver et overblik over tendenser og økonomi i 

sønderjysk turisme. Ved Karsten Justesen. 

 

10.00:  Hvorfor leje ud?  

Feriehusudlejernes Brancheforening informerer om fordele, myter, 

økonomi og lovgivning ved udlejning. Ved Poul F. Christiansen. 

 

10.15:  Nyt hus på ny/gammel grund  

 Aabenraa Kommune informerer om de opmærksomhedspunkter, der er 

i forbindelse med byggeri af sommerhuse. Ved Peter Mumm.  

 

10.30:  Tips og tricks til det perfekte udlejningshus 

Med fokus på turisternes krav og ønsker ift. udlejningshuse får du 

konkrete tips og tricks til et udlejningsvenligt hus. Ved Torben Krogh. 

 

11.00:  Sommerhusmarkedet i Sønderjylland / Aabenraa?  

Få et et indblik i hvad der rør sig på sommerhusmarkedet i 

Sønderjylland/Aabenraa. Ved Jesper Lützen.   

 

11.15: Få en bid af Apple   

Business Aabenraa fortæller om muligheden for at komme i betragtning 
som udlejer ifm. byggeriet af Apple. Ved Helle Olsen. 

  
 

11.30:  Afslutning 

 

11.45- 

12.30: Minimesse   

Mulighed for at møde sønderjyske udlejningsbureauer og 

erhvervsorganisationer.  

  


