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Hele Danmarks mødested

FORORD
Da Storebæltsbroen åbnede for kørende trafik i sommeren 1998 indvarslede det en ny tid for Nyborg Strand.
Åbningen af Storebæltsbroen faldt næsten sammen med
udgivelsen af bogen ”Nyborg Strand – 100 år i takt med
tiden” skrevet af Hans Arne Hansen.
Nyborg Strand har gennemgået en stor og positiv udvikling gennem disse 20 år, og i bestyrelsen var der
enighed om, at tiden var inde til at skrive et nyt kapitel til
Nyborg Strands nu 120 årige historie.
”Hele Danmarks mødested” er unikt, – et sted hvor hundredevis af møder afholdes og store beslutninger træffes
– en særlig arbejdsplads med et indarbejdet mål om at
sætte hver eneste gæst i centrum og løse opgaverne på
den bedst mulige måde.
Tak til alle gæster og konferencetilrettelæggere, som gør
brug af rammerne og faciliteterne på Nyborg Strand.
Tak til alle medarbejdere for at værne om hotellets værdier og vores unikke kultur.
Tak til alle som har bidraget med betragtninger og kommentarer til denne bog, som tegner et godt portræt af
en rodfæstet virksomhed i stadig udvikling.

Jens Maibom
Bestyrelsesformand
Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter.

VELKOMMEN TIL
NYBORG STRAND
HOTEL OG KONFERENCECENTER

NYBORG STRAND
HELE DANMARKS
MØDESTED
”Hele Danmarks mødested”. Sådan præsenterer Nyborg
Strand sig selv. Det kan lyde af meget. Men det er snarere
for lidt. For Nyborg Strand er mødested for mennesker
fra hele Danmark og fra mange forskellige samfundslag,
organisationer, erhverv, foreninger og miljøer. Mennesker
valfarter til Nyborg Strand til konferencer, landsmøder,
årsmøder, generalforsamlinger, faglige seminarer og private sammenkomster.

Ofte kommer deltagerne fra alle dele af
landet og mødes ‘i midten’ – på Fyn, i Nyborg,
helt ude i vandkanten, hvor der er udsigt til
horisontlinjen og solopgangen, og hvor man
aner, at verden er større end Danmark.
Nyborg Strand er da også i stigende grad mødested for
mennesker fra mange dele af verden. Danske faglige
selskaber eller foreninger inviterer forskere eller andre
ressourcepersoner fra udlandet, og danske foreninger
med medlemmer, der bor i hele verden, samles på
Nyborg Strand – med havet og bøgeskoven som bag- og
fortæppe.
Nyborg Strand har i over 100 år været stedet, hvor store
møder er blevet afholdt. Nyborgmødet – et kirkeligt
møde, hvor de kristne værdiers relevans for samfund
og politik diskuteres – blev afholdt på Nyborg Strand
første gang i 1910 og afholdes her stadig. Men siden

begyndelsen er antallet og formen på de møder, der finder sted på Nyborg Strand, eksploderet, og Nyborg Strand
er i dag det største konferencehotel uden for København
– og et af de steder i landet, som flest danskere kender
til, fordi de har været her en eller flere gange til et møde
af en eller anden art.

Oaser i en digital tidsalder
For blot få år siden var der masser af dommedagsprofeter, der forudså det fysiske møde og konferencernes
død. Med sociale medier, Skype-møder og webinarer
kan mennesker mødes hvor som helst og når som helst
uden fysisk at være på samme lokalitet. Så hvorfor ikke
bare afskaffe det fysiske møde og i stedet satse på billige, energi- og tidsbesparende digitale møder? Svaret er
sådan set enkelt: Det fysiske møde mellem mennesker
kan noget særligt. Noget, som selv ikke nok så avancerede og velfungerende digitale løsninger kan erstatte.
Som Nyborg Strands salgs- og marketingchef, Claus
Frank Hansen siger: ”Fysiske møder er oaserne i vore
dages digitale verden. Det er under det personlige
møde, at vi kan gøre en markant forskel ved opstart
af nye projekter, ved implementering af ny strategi og
mindset for fremtidige aktiviteter. Ligeledes er det at
mødes fysisk afgørende, når vi skal afklare uenigheder
eller afklare hinandens forskelligheder og få disse smeltet sammen til en fælles mission. Især i den slags situationer er det bare ikke det samme at mødes via Skype
eller lave en videokonference.”
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Det handler om, at der skal være mulighed for uformelle samtaler,
for det er ofte der, de store beslutninger træffes, og det er ofte
uden for den formelle dagsorden, at de vigtige drøftelser foregår.

Historisk har Nyborg Strands force været de store generalforsamlinger og møder, først især for kirkelige organisationer, siden for mange andre typer af organisationer, virksomheder og grupper. Den slags møder har
Nyborg Strand stadig mange af, men Nyborg Strand
lægger også lokaler til mange andre typer af møder,
og formen på møderne varierer efter kundernes ønsker
og behov.
”Vi lægger stadig hus til store generalforsamlinger
med mange hundrede deltagere, men har også faciliteter til workshops, små møder og selvfølgelig også
videokonferencer og Skype-møder, hvis nogen har
behov for det. Men vores force er det fysiske møde,
og det arbejder vi hele tiden på at udvikle rammerne for,
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så kunderne får mest muligt ud af det,” fortæller Claus
Frank Hansen. ”Det handler om, at der skal være mulighed
for uformelle samtaler, for det er ofte der, de store beslutninger træffes, og det er ofte uden for den formelle dagsorden, at de vigtige drøftelser foregår,” uddyber han.
”Der skal man lige falde i snak med de rigtige på det
rigtige tidspunkt. Det kan man kun, når man mødes
rent fysisk, og når man har mulighed for at bevæge
sig rundt og mødes i mindre grupper. Store beslutninger tages typisk ikke i et mødelokale, men alle mulige
andre steder. I baren eller til småmøder, som lige pludselig opstår på et gangareal eller på et værelse, hvor man
trækker sig tilbage i små grupperinger og får clearet
noget.”

Smil og fælles fodslag
Rammerne og formen for det fysiske møde skal med andre ord være optimal, så den formelle dagsorden kan
gennemføres uden problemer, og så der kan opstå det
ekstra, som kun det fysiske møde kan være med til at skabe. Det handler om planlægning, fysiske rammer og om
en stemning, der gør mødedeltagerne trygge og afslappede, så de kan koncentrere sig om det, de mødes om.
Her spiller den konkrete måde, man bliver mødt på af
medarbejderne på Nyborg Strand naturligvis en stor rolle.
Og det er medarbejderne bevidste om. Ikke mindst i receptionen, som for de fleste gæster er det sted, hvor
deres første møde med Nyborg Strand udspiller sig.
Souschef i receptionen, Tom Bjerregaard: ”Receptionen
er det første sted, du ser, når du ankommer, og det sidste, du ser, når du tager hjem. Her får gæsten sit førstehåndsindtryk, så starter det skidt dér, er der meget, der
skal rettes op på. Står der en receptionist, som ikke er på
toppen og ikke smiler, kan gæsten allerede ved ankomsten føle sig mindre velkommen. Så vi gør meget ud af at
møde alle mennesker med et smil. Alle skal mærke, at de
er lige vigtige på Nyborg Strand.”
Men hvordan sørger receptionisterne for at bevare det
gode humør og det overskud, der skal til for at kunne
møde alle gæsterne med et smil?
”Den gode ånd holder vi ved lige ved at være meget familiære med hinanden. Vi møder ikke ind og tager en
maske på og er receptionister, og tager masken af, når
vi kører hjem igen. Vi er dem, vi er, når vi er på arbejde.
Vores smil er ikke falske. Vi har det rigtig godt med
hinanden i receptionen og kender hinanden og taler også
om andet end arbejde. Vi er på knus og kram, når nogen
går på ferie eller kommer tilbage fra ferie eller forlænget
weekend. Og vi spørger ind til hinanden. Kan vi se, at en
ikke har en helt god dag, kan vi finde på noget andet at
lave til vedkommende, så han eller hun ikke skal stå ved
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skranken og tage imod gæster. Vi tager os meget af hinanden, og vi finder også tid til at fyre en joke af”, siger
Tom Bjerregaard.
”Stemningen blandt personalet smitter af på gæsterne.
Der er tit nogle gæster, der kommenterer det. ’Nej, hvor
har I det godt her, vi kan høre jer helt hen i bistroen, når I
griner’ og den slags. Det smitter af på gæsten og smitter
af på os igen, og så har vi bare en god dag.”
Med andre ord: Det fysiske møde i receptionen, hvor
smilet kan både ses og mærkes, gør noget særligt. Det
er med til at sætte rammen for de andre fysiske møder,
der finder sted på Nyborg Strand hver dag. Og spørger
man kunder og gæster, hvordan de oplever mødet med
Nyborg Strand, går den måde, som medarbejdere og
ledelse møder hinanden og gæsterne på, igen i kommentarerne.
Marianne Lundsgaard, seniorkonsulent i Danske Ældreråd, som har booket mange kurser og arrangementer på
Nyborg Strand, siger: ”Der er ikke gennemtræk af personale som mange andre steder. Nogle har jeg mødt
siden 2002, og man kan mærke, at de er stolte af at
arbejde der. Der er stort fælles fodslag – fra top til bund
– fra direktør til rengøringspersonale. Direktøren samler
også en gaffel op fra gulvet, når han går forbi buffeten.
Han er ikke for fin til at give en hånd med alle steder i huset, og den slags sætter sig igennem hos personalet. Der
er stor venlighed og servicemindedhed.”
Og Christian Guldager, direktør i Kursuslex, en virksomhed, der har specialiseret sig i at skabe kontakt mellem kursusarrangører og mødeplanlæggere og konference- og mødesteder som Nyborg Strand, siger: ”Jeg
har været i branchen i årtier og kommer rigtig mange
steder. Men Nyborg Strand er noget særligt. Uanset
hvornår man kommer, bliver man mødt med professionalisme og varme, så man føler sig tryg og velkommen med
det samme.”
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Jeg har været i branchen i årtier
og kommer rigtig mange steder.
Men Nyborg Strand er noget særligt.
Uanset hvornår man kommer, bliver
man mødt med professionalisme og
varme, så man føler sig tryg.

John Bo Northrup
Organisationschef, Radikale Venstre
Vores andet hjem
Siden 1980’erne har Nyborg Strand været Radikale
Venstres faste mødested for landsdækkende arrangementer. I en sådan grad, at radikale tillidsfolk, halvt i
spøg, halvt i alvor, taler om Nyborg Strand som ”vores
andet hjem”, fortæller John Bo Northroup, organisationschef i Radikale Venstre.
”Hotellet ved vandkanten har lagt hus til utallige begivenhedsrige og skelsættende møder i partiets historie. Det
er her, partiet har truffet beslutning om valgkampe og
regeringsdeltagelse. Og det har dannet ramme om årlige
landsmøder og partiets traditionsrige nytårsstævne. Det
uformelle samvær ved weekendarrangementer er vigtigt, og hotellets bar, Stjernebaren, er legendarisk i den
forbindelse. Snakken går livligt – og længe, og det er
hændt, at en lang nat er sluttet af med en frisk dukkert i
Storebælt ved solopgang.”
Radikale Venstre har bl.a. valgt Nyborg Strand som
mødested for sine landsdækkende aktiviteter, fordi den
er centralt beliggende i landet og med kort afstand til
togstation og gode parkeringsforhold – og med stor
kapacitet, både i forhold til lokaler i varierende størrelse
og hotelværelser. Men efterhånden er det langt mere
end de konkrete fysiske parametre, der er afgørende for,
at partiet fortsat holder sine møder på Nyborg Strand,
siger John Bo Northroup:
”Hjemligheden og kendskabet til hinanden har stor betydning. Vi kender hotellets nøglemedarbejdere, og de
kender vores særlige behov så godt, at vi ofte slet ikke
behøver fortælle, hvad vi har brug for i forbindelse med
et givent arrangement. Og skulle der opstå et pludseligt
problem undervejs, bliver det altid løst godt og hurtigt.”
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Helle Christiansen
Chef, Kirkens Korshær
Et kæmpe sus
Kirkens Korshær har holdt sine årsmøder på Nyborg
Strand i over 20 år. Tidligere holdt organisationen sine
årsmøder på en højskole i Jylland, men efterhånden som
antallet af deltagere i årsmødet voksede, blev den valgt,
bl.a. på grund af stedets kirkelige rødder, og chef for
Kirkens Korshær Helle Christiansen sætter pris på, at
Nyborg Strand giver gode vilkår for de kirkelige organisationer og dermed er med til at sikre, at de kan holde
deres store møder og samle folk fra hele organisationen,
både ansatte og frivillige.
Det fysiske møde betyder nemlig enormt meget, også
i en digital tidsalder, understreger chefen for Kirkens
Korshær:
”Det fysiske møde, hvor vi samles fra hele landet, op
mod 500 mennesker, som alle er en del af samme sag,

giver et kæmpe sus. Her kan de frivillige møde kolleger
fra andre steder i Danmark, som de kan blive inspireret af
og føle fællesskab med. Det bliver tydeligt, at man er en
del af noget meget større. Folk rejser hjem med en kæmpe gejst og ny energi.”
Nyborg Strand giver optimale muligheder for, at de
mange deltagere i årsmødet kan få mest muligt ud af
både de formelle og mere uformelle programpunkter,
uddyber Helle Christiansen: ”Vi gør meget for at få folk
til at tale sammen ved selve møderne ved at samle dem
omkring bordene, men også i pauserne, hvor de kan
mødes over kaffen og have en gående samtale med
folk, de ellers ikke får talt med eller slet ikke kender på
forhånd. Eller de kan købe sig fattige ved boderne med
fine hjemmelavede ting, som folk har taget med. Her betyder lokalerne meget. Glassalen og havesalen er perfekte steder, og når vejret er til det, bruger vi også haven.”

Philip Rasch
Lokalechef, Nyborg Strand
Der skal være tid til at kigge på en
flot Jaguar ude på P-pladsen
”Vi har det da godt, ikke?” Sådan har direktør på Nyborg
Strand 2000-2020, Poul Jacobsen, ofte spurgt hotellets
lokalechef, Philip Rasch, når de to har passeret hinanden
på en travl arbejdsdag. Og Philip Rasch har hver gang
nikket og sagt ”jo, det har vi da”.
”Jeg kan ikke huske, at jeg en eneste dag i mine 30 år
på Nyborg Strand ikke har haft lyst til at gå på arbejde.
Vi har en ledelse, som altid sætter gæsten i centrum,
men saftsusemig også sætter medarbejderne i centrum,”
siger den 64-årige lokalechef.
Philip Rasch er uddannet inden for handel og kontor og
var selvstændig med egen butik i en årrække, inden han
kom til Nyborg Strand.
For 18 år siden blev han lokalechef, en funktion hvor han
har ansvar for, at alt det praktiske og tekniske omkring
lokaler og av-udstyr fungerer.
”Mange taler meget om, at maden er vigtig ved et møde
eller en konference, og det er den bestemt. Men alt det

andet skal sørme også fungere. Fungerer det ikke, opdager folk i hvert fald med det samme, hvor vigtigt det
er,” siger Philip Rasch.
Han har seks faste medarbejder og 2-3 afløsere i lokaleafdelingen, og mange af dem har været 10-15 år på Nyborg
Strand.
”Genkendeligheden og den nærmest familiære stemning
er noget særligt for Nyborg Strand, både blandt medarbejderne og i forhold til gæsterne. Opstår der problemer,
skal de selvfølgelig løses hurtigst muligt, men det hjælper altså meget, at vi kender hinanden og også kan drille
hinanden lidt,” siger Philip Rasch.
Han tilføjer, at direktør Poul Jacobsen altid er gået foran
med et godt eksempel.
”Han tænker hotel døgnet rundt og kommer ofte om
morgenen med en gul seddel, hvor han i løbet af natten
har skrevet et par ideer ned. Men samtidig giver han sig
også tid til et klap på skulderen og en snak. Holder der
en spændende Jaguar ude på P-pladsen, skal der være
tid til at gå ud og tage et kig på den sammen,” siger
lokalechefen.
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NYBORG STRAND ER
MED SIN BELIGGENHED
ET SÆRLIGT STED

16

N Y B O R G S T R A N D – H E L E DA N M A R K S M Ø D E S T E D

SOLEN STIGER
OP OVER
HORISONTEN
Himlen farves rød og spreder en gylden stribe henover
det sølvgrå vand. Storebæltsbroen dukker frem af morgendisen. Kondiløbere, hundeluftere og vinterbadere
foretager deres morgenrutiner på stranden og stierne
langs havet. Cyklister og biler summer stille forbi, og i det
fjerne høres en brusen fra motorvejen, der næsten kan
forveksles med de blide bølgeskvulp fra havet.
Et fugletræk tegner abstrakte mønstre på den gråblå
himmel, og Storebæltsbroens 254 meter høje pyloner
tegner sig mod horisonten, mens skarvernes sorte skrifttegn skriver sære beskeder på badebroernes pæle. På
Nyborg Strand ankommer gæster i små grupper – nogle
i bil, andre til fods fra Nyborg Station, hvorfra en gangsti fører gennem en eng og et lille stykke skov ned til det
gamle badehotel.
Nyborg Strand er med sin beliggenhed ved hav og skov
et særligt sted – og samtidig er det let tilgængeligt både
for bilister og togrejsende. For gæster, der ankommer
med fly, er forbindelserne fra lufthavnene i Kastrup og
Billund også gode. For travle konferencegæster er det
alfa og omega, at det ikke tager for lang tid at komme
til og fra konferencehotellet, og for familier og par, der
vil på en afslappende wellness-weekend, er det et kæmpe plus, at hotellets nærmeste omgivelser giver mulighed
for gåture langs havet, løbeture i skoven og badeture i
havet – eller udflugter til Fyns herregårde og Nyborgs
historiske bymidte.

Bøgetræer og broforbindelse
Også konferencegæsterne nyder godt af omgivelserne,
for selv i det travleste mødeprogram kan der blive tid til et
smut ned på stranden eller en gåtur under bøgetræerne.
At Nyborg Stand tilmed tilbyder 650 gratis parkeringspladser og overnatning til 700 gæster fordelt på 422
værelser er naturligvis kun med til at gøre det mere
attraktivt for mange af de mødeplanlæggere, som skal
finde et sted at afholde konferencer og seminarer.
Og mange vælger da også i første omgang Nyborg
Strand til på grund af beliggenheden:

Nyborg Strand ligger perfekt for
landsdækkende arrangementer,
som vore konferencer og seminarer er.
For os er det også vigtigt at vælge Fyn,
især med respekt for de lange rejsetider
en placering i København ville medføre
for nord- og sønderjyderne, fortæller
Arne Helgesen, direktør i Arbejdsmiljørådgiverne, brancheforeningen
for arbejdsmiljørådgivere.

N Y B O R G S T R A N D – H E L E DA N M A R K S M Ø D E S T E D

17

Foreningen har benyttet Nyborg Strand til sine møder
og seminarer siden 1983 og har holdt 34 af sine hidtil 35 seminarer, som siden udviklede sig til egentlige
konferencer, på Nyborg Strand. ”Placeringen bliver ikke
bedre med den pragtfulde udsigt over Storebælt,” tilføjer Arne Helgesen.
Da Storebæltsforbindelsen blev bygget, forudså mange, at Fyn ville blive en ø, man blot susede over på vej
mod København eller Jylland, og at udviklingen derfor – bogstaveligt talt – ville køre forbi Nyborg Strand.
Men Nyborg Strand så i stedet mulighederne i broen,
som ville komme til at forbinde landsdelene på en ny
måde, satsede ved at bygge ud – og gjorde de negative forudsigelser til skamme. Jernbaneforbindelsen åbnede i juni 1997, motorvejen året efter, og i 1999, steg
omsætningen på Nyborg Strand med 20 % – og er ikke
faldet siden.

Byens hotel – og de lokale kartofler
Nyborg Strand har kort sagt noget, som ingen kan tage
fra det: Beliggenhed, beliggenhed og beliggenhed.
Desuden har Nyborg Strand en tæt og dyb relation til
Nyborg by og Nyborg Kommune. For selv om mange
gæster på Nyborg Strand ikke kommer ind til selve
Nyborg og måske ikke tænker så meget over forbindelsen mellem by og hotel, så er relationen mellem Nyborg
Strand og byen essentiel.
”En meget stor del af de 160 medarbejdere er lokalt bosiddende og fungerer som gode ambassadører for virksomheden. Hotellet bliver – med sin tilstedeværelse siden
1899 – anset som ’byens hotel’, og mange familier har
en relation hertil, fordi de har arbejdet her, har en bekendt eller en slægtning, har været her med deres arbejde eller via en af byens utallige foreninger eller har
holdt familiens privatfester her gennem generationer,”
fortæller salgs- og marketingchef Claus Frank Hansen.
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Nyborg Strand gør meget ud af at være et lokalt forankret hotel, som plejer relationen til byen og egnen, bl.a.
ved at bruge lokale håndværkere og entreprenører og
ved at købe råvarer til køkkenet og meget andet af det,
der skal bruges til stedets drift, hos lokale leverandører.
At levere til Nyborg Strand bliver af mange anset som
et adelsmærke, for det kræver sin producent og leverandør at bidrage til den daglige drift af det store hotel
og konferencecenter.

Vi bruger lokale varer i så høj grad,
som vi kan, og selv om vi lægger vægt på
økologi, prioriterer vi lokalt producerede
råvarer højest som en parameter for
bæredygtighed. Det har så betydet, at vi
fx i en periode ikke kunne skaffe økologisk
kød, fordi de mængder, vi skulle bruge,
var så store, at de lokale producenter ikke
kunne følge med, fortæller souschef og
kok Johnny Kristiansen.
Til gengæld har Nyborg Strands efterspørgsel på lokale
råvarer, som også er økologiske, betydet, at flere landmænd har omlagt til økologisk produktion.
Det gælder bl.a. en stor kartoffelproducent, Rosilde Højgård Økologi. De leverer nu årligt omkring 35 tons kartofler til Nyborg Strands køkken, samt spidskål og andre
grøntsager – alt sammen økologisk.

Stort socialt ansvar
Nyborg Strand påvirker lokalområdet på mange måder
og er også med til at sætte Nyborg på landkortet langt
uden for kommune- og landegrænsen, fortæller erhvervschef i Nyborg Kommune siden 2014, Babak Djarahi.
”Det er gået op for mig, efter jeg har været rundt i landet, at de fleste erhvervsfolk i Danmark har været på konference eller til et møde eller et andet arrangement på
Nyborg Strand. Nyborg Strand har sat Nyborg på landkortet både i Danmark og ude i Europa. Mange har ikke
været i Nyborg by, men stort set alle har været på Nyborg
Strand og kender derigennem Nyborg. Det betyder meget
for en by og kommune af vores størrelse at have en virksomhed med så stærkt et brand,” siger han.

De mange arbejdspladser har naturligvis også
stor betydning for kommunen, ikke mindst
fordi Nyborg Strand altid har taget stort
socialt ansvar i forhold til borgere på kanten
af arbejdsmarkedet, nydanskere osv.
De taget et stort ansvar for nærområdet,
også på den måde, tilføjer han.
Og erhvervschefen ser det som et stort aktiv, at Nyborg
har et sted, som kan give besøgende i byen og området
et absolut positivt indtryk med hjem: ”De har en meget
fin måde at påtage sig værtskabsrollen, så man føler sig
absolut velkommen og kan mærke, at der er styr på alting. Når jeg har brugt dem til møder og konferencer,
har det gjort mig stolt, at Nyborg kan byde på sådan et
sted,” siger Babak Djarahi.
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Pinsesol, badebolde og familiebilleder
Mange familier i Nyborg har et forhold til Nyborg Strand,
fordi de har holdt familiefester der – runde fødselsdage,
dåb, konfirmation, bryllup, sølvbryllup, guldbryllup.
Andre har en fast tradition med at komme til de særlige
arrangementer, som Nyborg Strand holder til Påske,
Pinse, Skt. Hans og Jul.
Pinsemorgen byder Restaurant Panorama fx på stor
pinsebrunch, og før eller efter morgenmaden går mange
af de lokale gæster ud på stranden foran hotellet og får
taget et billede af deres børn ved siden af de store badeboldskulpturer, som ligger derude – med Storebæltsbroen
i baggrunden.

På den måde får de en hel række familiebilleder, hvor man
kan måle tidens gang på børnenes voksende størrelse.
Boldene er skabt af en lokal kunstner, Ole Skovsbøll. De
er lavet af store glasfiberkugler, der oprindeligt blev brugt
til at markere, hvor der var lagt fiskenet ud. Kunstneren
har så malet boldene i stærkt farvede felter, så de ligner badebolde.
Oprindeligt var det Nyborg Kommune, der ejede kunstværket, men Nyborg Strand har siden købt dem og står
nu for at vedligeholde dem.

Kenneth Muhs
Borgmester, Nyborg
Nyborg Strand er meget mere end et hotel
En vigtig del af fortællingen om Nyborg Strand og et sted,
byens borgere er stolte af. Et sted med stor betydning
for byen på mange planer. Sådan karakteriserer Nyborgs
borgmester det tidligere badehotel, der er vokset til det
største danske konferencehotel uden for København.
”Hvad Nyborg Strand betyder for Nyborg? Det er et
spørgsmål med mange svar. For Nyborg Strand er meget
mere end et hotel,” siger Nyborgs borgmester, Kenneth
Muhs, der har siddet på posten siden januar 2014. Han
er født på Nyborg Sygehus og opvokset i Ørbæk, ca. 15
km fra Nyborg, hvor han også bor i dag.
”Nyborg Strand har betydning for Nyborg på mange parametre. Det er en vigtig del af byens nyere historie og
et væsentligt element i fortællingen om, hvem vi er som
by og kommune. Nyborg Strand er et sted, som alle nyborgensere kender, er stolte af og kan sige noget positivt
om, og det er et sted, som folk kender i hele Danmark
og mange steder i udlandet, og derfor er alle de mange
tilfredse gæster på Nyborg Strand også gode ambassadører for Nyborg ude omkring i Danmark og udlandet,” siger borgmesteren.
Nyborg arbejder meget med branding og vil gerne kendes som Danmarks riges første hovedstad og Danmarks
hjerte – og den bedst bevarede fæstnings- og kongeby fra middelalder og renæssance. Her spiller Nyborg
Slot, der var hjemsted for middelalderens parlament,
Danehoffet, en central rolle. Nyborg Slot havde status
som en slags middelalderens Christiansborg, og det var
her, Danmarks første grundlov blev vedtaget i 1282.
I 1500-tallet blev Nyborg udpeget som den første
kongelige residensstad, og i Christian den 3.s regeringstid

blev Nyborg hovedstad under reformationen. Siden flyttede det politiske centrum mod øst, men Nyborg holder forbindelsen til fortiden varm og brander sig selv som
hele Danmarks mødested, hvor der stadig i dag tages
store beslutninger. Og her kommer Nyborg Strand ind i
billedet, påpeger borgmester Kenneth Muhs:
”Nyborg Strand er en vigtig del af byens nyere historie.
Det har en flot historie, først som kristent badehotel, der
blev bygget for over 100 år siden. Selvom mange af bygningerne blev ødelagt under 2. verdenskrig, fortsatte historien, og stedet forvandlede sig i takt med tiden. Det
er lidt af et eventyr, at det i dag er blevet et førende konferencehotel. Nyborg Strand er på den måde en stærk
drivkraft i forhold til erhvervsturisme og tiltrækker mange internationale og nationale konferencer til byen,” uddyber borgmesteren.
Han understreger, at Nyborg Strand naturligvis også er
en væsentlig arbejdsgiver, men at betydningen rækker
ud over antallet af lokale arbejdspladser. ”Det er kendt
som et sted med sikker drift og en professionel tilgang
gennem mere end et århundrede, og det opleves som et
kvalitetssted. Det er et sted, folk i Nyborg er stolte af, og
som borgmester er jeg også stolt af stedet.
Jeg kommer der indimellem for fx at åbne en konference,
og jeg lægger altid mærke til den professionelle ånd, der
hersker. Alt klapper, så konferencedeltagerne kan koncentrere sig om det, det handler om,” siger han. Og tilføjer, at med et konferencehotel, hvor der er styr på alting, og skov og strand lige uden for døren, får gæsterne
på Nyborg Strand noget specielt med sig hjem, som
de færreste glemmer igen. ”Så Nyborg Strand sender
mange mennesker ud i verden, som har noget af Nyborg
med sig i hjertet,” siger Kenneth Muhs.
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Tom Bjerregaard
Souschef i receptionen, Nyborg Strand
Jeg troede, jeg skulle arbejde på et dansk
turistkontor i udlandet
Jeg er født og opvokset i Nyborg og er udlært kontorassistent på Nyborg turist- og erhvervskontor. Jeg havde en
ide om, at jeg skulle videre til et rejsebureau og derfra til
et dansk turistkontor i udlandet. Men så søgte Nyborg
Strand to assistenter, og jeg kendte selvfølgelig stedet
og havde altid haft det i baghovedet. Så jeg søgte og
fik stillingen og begyndte herude den 13. oktober 1988.
Jeg faldt hurtigt godt til, og nu har jeg været her i 31 år!
Om sommeren fungerer vi lidt som et turistkontor for
mange af gæsterne. Vi giver dem gode råd til, hvor de
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kan tage hen med børnene, hvad de kan se og opleve.
I sommerperioden laver vi mødesalen om og indretter
badmintonbane og bordtennisbord og bordfodbold, så
det bliver lidt mere børnevenligt.
Konferencegæsterne har ikke så meget behov for turistinformationer. Men mange af dem nyder alligevel stedet
meget. For os, som er vokset op her og ser havet dagligt,
betyder det måske mindre. Men for dem, der bor inde på
stenbroen og kommer til Nyborg Strand og får et værelse
ud mod havet, kan det gøre en stor forskel. Det sker ofte,
at de kommer ned næste morgen og siger tak for et dejligt værelse og sikke en udsigt, og så får man en snak
om det.

Dorthe Juul
Konferencekoordinator, Nyborg Strand
Som barn lavede jeg snobrød i parken
Jeg har en lang historie med Nyborg Strand. Jeg er opvokset her i byen, og min far blev ansat på Nyborg Strand, da
jeg var fire måneder. Han arbejdede først i receptionen
og blev med tiden hotelchef.
Hele min barndom er jeg kommet her meget, så jeg har
mange minder herfra. Jeg kan huske mange af byggerierne
fra slutningen af 1970’ene og starten af 80'erne. Jeg rendte
rundt på gangene i nogle af de bygninger, som ikke findes
mere, og legede i parken. Om sommeren var der et kursus
for børnefamilier, og jeg kan huske, at min far slæbte min
søster og mig med ud i parken, når der skulle laves snobrød. Så blev vi sat til at lave bål.
Som 16-årig begyndte jeg at arbejde i opvasken og var
her et halvt års tid, og som 18-årig, mens jeg gik i gymnasiet. Jeg ville gerne være receptionist og bad om en anbefaling, men så spurgte de, om jeg ikke bare ville blive
på Nyborg Strand, og så blev jeg receptionistelev her. Da
jeg var udlært, arbejdede jeg i København og Fredericia i
en del år både i og uden for hotelbranchen. Da stillingen
som konferencekoordinator kom, søgte jeg den. Jeg ville
gerne flytte til en mindre by end København og overvejede Odense. Men jeg kan godt lide Nyborg – her er skov
og strand, og jeg har ikke langt hjem, når jeg har fri. Det
var sjovt at komme tilbage til Nyborg Strand. Selv om jeg
havde været væk i mange år, kendte jeg mange af de
ansatte, for folk bliver her jo i mange år.
Jeg er stolt af at arbejde her. Det er en god arbejdsplads,
som har et godt ry i byen.
Nyborg er en by med nærhed. Fordi jeg er vokset op
her og arbejder på en arbejdsplads med mange lokale
ansatte, kender jeg rigtig mange, som jeg lige siger hej
til, når jeg møder dem på gaden.
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Pia Henriksen
Overtjener, Nyborg Strand
Nogle vil måske sige, at Nyborg Strand er
lidt gammeldags

Men gæsterne husker det, for mange af dem kommer
her gennem mange år og følger med i, hvad der sker.

Jeg er født i Nyborg, men flyttede herfra, fordi jeg ville ud
at prøve noget andet. Jeg mødte min mand i Tyskland,
han er født i Kroatien. Vi vendte tilbage her til, og nu er
jeg blevet en del af historien her på Nyborg Strand. Det
bliver man jo, når man er her i mange år. Der sker hele
tiden en udvikling med stedet.

Vi har flest konferencegæster, men også mange lokale,
der kommer for at fejre fødselsdage og sølv- og guldbryllup. Og vi har en del stamkunder i bistroen, hvor vi har
serveret højreb efter samme koncept i over 30 år. Alle i
Nyborg har et forhold til Nyborg Strand.

De sidste 15 år har der været nye projekter hele tiden
med tilbygninger og udbygninger, og som det sidste det
store nye køkken. Hotellet er virkelig gået igennem en
stor udvikling, og jeg har næsten glemt, hvordan her var,
da jeg blev ansat.

Nogle vil måske sige, at Nyborg Strand er lidt gammeldags. Vi fornyer os, men holder fast i nogle traditioner og
værdier. Og det kan folk godt lide.
Og så er beliggenheden og udsigten jo perfekt. Det er
en fantastisk arbejdsudsigt, og den ligger gæsterne selvfølgelig også mærke til.

Pernille Stoltze
Oldfrueassistent, Nyborg Strand
Nyborg Strand er som mit andet hjem
Jeg har været her i 24 år, næsten halvdelen af mit liv.
Jeg begyndte som opvasker og var der i 12 år, men så
spurgte jeg min chef i opvasken, om jeg kunne komme
’videre i systemet’, og så kom jeg ud som eftermiddagspige i halvandet år. Som "eftermiddagspige" soignerer
man fællesområderne – forskellige lokaler og toiletter. På
et tidspunkt kom der en ny oldfrue, og hun gik og lurede
lidt på mig, og da en af hendes assistenter gik på pension, spurgte hun mig, om jeg ville være hendes højre
hånd. Så nu har jeg snart 10 års jubilæum som souschef
i rengøringsafdelingen.
Oprindeligt blev jeg sendt herud af jobcentret. Jeg er nyborgenser, og Nyborg Strand var jo også dengang kendt
i byen, selv om det ikke var så stort som nu. For os, der
skulle vaske op efter 300 mennesker, var det stort nok.
Men stedet har udviklet sig, og jeg har udviklet mig med.
Da jeg var i opvasken til sidst, vaskede vi op efter 1000
mennesker uden at blinke med øjnene.

Jeg syntes, at det var et lidt stort og skræmmende sted
i begyndelsen, og det ved jeg, at mange af de nye også
synes i dag. Men de fleste bliver hurtigt meget glade for
det og bliver her i mange år. Her er meget familiært; det
er næsten som ens andet hjem.
Da jeg begyndte her, tænkte jeg, at det bare skulle være
et års tid, og så ville jeg i gang med en uddannelse. Men
nu har jeg snart været her i 25 år, og jeg er glad for mit
arbejde. Min lillesøster arbejder her også – som "eftermiddagspige". Hun tænkte også, at det skulle være noget midlertidigt, men nu har hun været her i 22-23 år. Og
min mor arbejde her i over 10 år som stuepige; hun gik
på pension for otte år siden.
Alle ved, hvad Nyborg Strand er, og jeg fortæller med
stolthed i stemmen, at jeg arbejder her.
Før jeg begyndte her, arbejdede jeg som cafeteriaassistent på færgerne, men de lukkede, og så skulle mange ud at finde nyt arbejde. Jeg boede på 2. sal med udsigt til færgerne, så det var lidt mærkeligt, da de var et
overstået kapitel. Men broen har skaffet mange kunder
til Nyborg Strand.
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VORES HISTORIE
ER MED OS
HELE TIDEN

MURSTENENE OG
DE MENNESKELIGE
VÆRDIER
”Det, jeg er mest stolt af ved Nyborg Strand er, hvordan
vi har udviklet og samtidig bevaret kernen, de menneskelige værdier. Der er sket en kæmpe udvikling med
hotellet i de over 30 år, jeg har været her. Men menneskeligheden er den samme. Nyborg Strand har en professionel bestyrelse og drives som en moderne forretning, hvor den menneskelige faktor er inde over alt, hvad
vi gør i huset. Vi sætter gæsten i centrum, og om der sidder to og holder et møde, eller der er 1000 samlet i salen
til konference, så er de lige vigtige, og som personale
prøver vi at møde folk på samme måde, som vi altid har
gjort. Vi er jo de samme mennesker, uanset om vi lige har
indviet en ny værelsesfløj,” siger Tom Bjerregaard, souschef i receptionen. Han tilføjer:

Nyborg Strands historie går dog endnu længere tilbage.
Allerede i 1894 præsenterede en gruppe på syv forretningsfolk fra Nyborg en plan om selv at bygge et badehotel som supplement til det hotel, der siden 1869 havde
ligget lige uden for byen. Projektet blev dog udskudt
nogle år på grund af uenigheder mellem de syv, og først
i 1897 købte tre personer grunden, hvor Nyborg Strand
i dag ligger.

Historien er med os hele tiden, og vi
bliver jo også mindet om den, fordi mange
af gæsterne kommer her år efter år, og nogle
kan huske meget langt tilbage. Den bedste
påmindelse om historien og vores værdier er
måske Nyborgmødet, som finder sted hvert år.
Vi kalder det "Nyborg Strands moder",
for det har fundet sted her i over 100 år,
og det var faktisk Nyborgmødet, der lagde
grunden til hotellet som hjemsted for de
kirkelige møder og foreninger.

I 1913 blev hotellet købt af en gruppe initiativtagere
til nogle af tidens store kirkelige stævner, som allerede
sommeren før holdte et stort kirkeligt møde på stedet
med 1200 tilrejsende fra hele landet og omkring 400
nyborgensere. I 1910 og 1911 havde der været holdt to
tilsvarende stævner i henholdsvis Sorø og Hillerød, men
på Nyborg Strand fandt man et perfekt samlingssted for
det, der siden blev døbt Nyborgmødet.

Herefter gik byggeriet i gang, og maj 1899 åbnede Det
nye Badehotel med 31 værelser. Den første sæson blev
dog en slem skuffelse, ejerne solgte stedet til et københavnsk konsortium, som heller ikke havde heldet med
sig. I 1903 røg hotellet på tvangsauktion, og kreditforeningen overtog det og drev det med skiftende forpagtere frem til 1913.

Her byggede man en stor spisesal med plads til 800 og
et mødehus med plads til 1000 – for penge, som for en
stor dels vedkommende var samlet ind blandt folkekirkelige menigheder rundt om i landet.
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Faciliteterne blev efter datidens målestok så gode, at
verdensstyrelsen for det internationale, kristne studenterarbejde besluttede at holde ét af sine store møder på
Nyborg Strand i 1926.
Under 2. verdenskrig blev danske soldater indkvarteret på
hotellet, og i august 1943 angreb og overtog tyskerne stedet. Først tre år senere fik bestyrelsen igen råderet over
ejendommen, og hotellet var nu i en sørgelig forfatning,
bl.a. var den daværende store mødesal brændt ned.
En ny bestyrelse, hvor der for første gang ikke var en præst
som formand, fik ved hjælp af hårdt arbejde, frivillige
kræfter og gode forbindelser til velhavende forretningsfolk, genopbygget hotellet, som genåbnede i maj 1948.
I de næste 50 år moderniserede og udbyggede man mange gange og orienterede sig efter nye kundegrupper,
ikke mindst de mange virksomheder, der fra 1960’erne
og frem begyndte at holde store medarbejderseminarer
og konferencer. Det vakte samtidig stor opmærksomhed,
da Nyborg Strand midt under den kolde krig i 1959 lagde
rammer til den stiftende generalforsamling i Kirkernes
Europæiske Konference, der samlede deltagere fra begge sider af Jerntæppet i det delte Europa.
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Indsatsen blev hyldet af Europarådets generalsekretær
i forbindelse med konferencens 50 års jubilæum, der
også blev holdt på Nyborg Strand. I 1995 var det tid til at
opdatere ejerforholdet, og hotellet blev omdannet til et
aktieselskab med Nyborg Strand Fonden som eneejer af
alle aktier. Fra 1999 og frem har man bygget og udvidet
mere intensivt end nogensinde før, og Nyborg Strand er i
dag et af landets førende konferencehoteller.
Nyborgmødet, som for første gang blev holdt på Nyborg
Strand i 1912, holdes fortsat på Nyborg Strand.
Poul Jacobsen, direktør på Nyborg Strand fra
2000-2020, siger:

Nyborgmødet er et klart udtryk for
Nyborg Strands værdier, og det samme
gælder feriekurserne. Det er kurser med
livsoplysning, kunst, kultur og foredrag.
Feriekurserne ligger i de stille perioder
som for eksempel i påsken uden mange konferencer. Her får personalet og ledelsen
mulighed for at trække vejret og
få kontakt med vores dybe rødder.

Pia Henriksen, overtjener og ansat på Nyborg Strand siden 1996, tilføjer: ”Vi skal værne om feriekurserne, for de
er virkelig med til at holde historien levende. Mange af
deltagerne er kommet her i årtier, og de sætter så meget
pris på at være her. De roser alting, og vi gør vores bedste for, at de føler sig hjemme. De sidder altid i de samme
lokaler og ved, hvor alting er. Så selv om hotellet er blevet meget større, føler de sig hjemme. De kan genkende
mange af medarbejderne, og hele stemningen er meget
hyggelig og hjemlig.”
Claus Frank Hansen, salgs- og marketingdirektør på
Nyborg Strand, uddyber: ”De kristne og kirkelige foreninger repræsenterer i dag stadig vores rødder og er
nogle af de allervigtigste pejlemærker i forståelsen af
vores værdisæt.”
Claus Frank Hansen understreger, at forbindelsen til rødderne kan bevares, fordi mange af medarbejderne er
ansat i mange år, og kulturen gives videre til nye medarbejdere – og fra generation til generation:

Nyborgmødet
Nyborgmødet er et årligt møde med en
historie tilbage til 1910. De første to møder
blev afholdt i Sorø og Hillerød, men fra
1912 er mødet hvert år blevet afholdt på
Nyborg Strand. I begyndelsen af efterårsferien mødes flere hundrede mennesker
for at drøfte eksistentielle, kulturelle og
samfundsmæssige spørgsmål.
Helt fra begyndelsen har møderne været
præget af, at deltagerne kommer fra alle
dele af Danmark.
I flere ferieperioder og helligdage er der
særlige feriekurser på Nyborg Strand.
Kurserne byder på foredrag, koncerter,
opera, ekskursioner, debat og meningsudvekslinger samt ikke mindst god mad og
hyggeligt samvær.

Vi er en værdibåren virksomhed,
hvor medarbejderne generelt er ansat
i mange år. Nogle job går næsten
i arv fra generation til generation.
Mange ansatte har forældre, søskende
eller andre familiemedlemmer, som er
eller har været ansat her. De mange
gengangere blandt gæster og kunder
skaber også en kontinuitet, som er med til
at bevare vores værdimæssige fundament.
Desuden har direktørerne været her i
henholdsvis 30, 30 og 20 år, hvilket er
helt unikt i branchen.
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Claus Frank Hansen tilføjer, at personalet på Nyborg
Strand er meget bevidste om værdierne hos dem, der
købte Nyborg Strand i 1912, og dermed lagde fundamentet for nutidens Nyborg Strand.

De fik bygget den del af huset, som stadig
rummer mødelokaler og restaurant, og
udbyggede året efter med en stor mødesal
til 1000 personer, hvor de samlede
mennesker med meget forskellige baggrunde.
Den tradition – at være et sted med stor
forskellighed blandt gæsterne – holder vi
også fast i, siger han.
Der er planer om inden for en årrække at rive den ældste
del af huset ned for at give plads til mere tidssvarende
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faciliteter, og sker det, vil en del af de konkrete levn fra
hotellets lange historie forsvinde. Men det bekymrer ikke
Claus Frank Hansen.
”Nyborg Strands ånd sidder ikke i murstenene, men i de
menneskelige værdier og i vores måde at drive virksomhed på. Det forsvinder ikke med de gamle sten. Jeg er
ikke i tvivl om, at vi kan bibeholde stedets ånd og rødder. Vi har bygget nyt igen og igen de seneste 20 år, men
det har ikke ændret vores menneskesyn og den måde,
vi behandler vores kunder. Det er ikke murstenene, men
medarbejderne, der gør forskellen. Vi er ikke sat i verden
blot for at skabe profit, men for at forvalte de værdier,
som hotellet er bygget på. Så hotellet kunne i princippet
brænde ned og blive bygget op igen, uden at værdierne
ville forsvinde,” siger han. ”I dag udgør medarbejderne
en broget flok, så vi har kolleger, der kommer fra mange
dele af verden. Det gør vores dagligdag spændende og
udfordrende – sådan som det altid har været på Hotel
Nyborg Strand.”

Tom Bjerregaard
Souschef i receptionen, Nyborg Strand
Pigespejdere og prinsesser
”Vi har haft mange sjove oplevelser med meget forskellige gæster. I juli 1993 holdt pigespejderne deres verdenskongres i Nyborg, og Prinsesse Benedikte, som var protektor for dem, var her. Hun boede på nabohotellet
Hesselet og blev enten kørt eller gik herover. Der var folk
fra hele verden, og vi var nærmest på arbejde i døgndrift. Det var, før vi fik edb, så en stor del af regnskabet blev lavet manuelt,” fortæller souschef i receptionen
Tom Bjerregaard.
Faktisk var der hele tre dronninger og en prinsesse på
besøg på Nyborg Strand under pigespejdernes verdenskongres: Dronning Margrethe, Dronning Ingrid, Dronning
Anne-Marie og så Prinsesse Benedikte.
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Ruth Henneberg, Grindsted
(Formand)
Assurandør
Lars Raakjær, Lemvig
Købmand
Aage Martin Jensen, Silkeborg
Arkitekt
Henrik Flye Jensen, Haslev
Fabrikant
Kresten Fisker, Bredsten
Biskop
Karsten Nissen, Viborg
(Formand for Nyborgmøderne)
Fabrikant
Niels Ole Vestergaard-Poulsen, Ikast
(Formand)
Sognepræst
Bent Martinsen, Randers
Senior Director
Jens Maibom, Jelling
(Formand)
Fabrikant
Peder Kolby Pedersen, Vejle
Konsulent
Estrid Vibeke Oxlund, Holstebro
Hotelchef
Poul Ove Juul, Nyborg
Direktør
Jørn Nørgaard Nielsen, Nyborg
Viceadministrerende direktør
Jens Henneberg, Ringsted
Chefkonsulent
Birthe Juel Christensen, Hillerød
Professor
Peter Lodberg, Højbjerg
(Formand for Nyborgmøderne)
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Champagne, Michelin-stjerner
og socialt ansvar
På Nyborg Strand får kokke- og tjenerelever ekstra uddannelse og kommer på studietur for at besøge champagne-producenter og Michelin-stjernebestrøede restauranter. Det handler om socialt ansvar – og om at omsætte
Nyborg Strands værdier til konkret virkelighed.
En uges studietur til Champagne-distriktet i Frankrig –
med besøg hos champagneproducenter og Michelinrestauranter – eller en rundrejse i Danmark med vinsmagning som tema. Kokke- og tjenerelever på Nyborg Strand
får hvert år tilbud om at komme med på en studietur,
hvor de kan få ekstra inspiration og faglige input og samtidig lære hinanden endnu bedre at kende. De har desuden ekstra undervisningsdage hver 14. dage, hvor nogle af hotellets mest erfarne kokke og tjenere underviser
dem. Og når eleverne er færdigudlærte og skal forlade
Nyborg Strand, får de lov at invitere et antal gæster til en
udsøgt middag, hvor de som en form for eksamen selv
skal stå for det hele – fra menuplanlægning over indkøb
til madlavning, borddækning og servering.
”Da jeg kom hertil i 2002, syntes jeg, at vi havde for lidt
tid til eleverne, for vi har jo travlt i dagligdagen. Så
jeg foreslog, at vi lavede en elevklub med undervisningsdage, og ledelsen bakkede det op, for vi har heldigvis en ledelse, der forstår, at medarbejderne er den vigtigste ressource i Nyborg Strand. Det er vigtigt, at eleverne kan mærke, at vi værdsætter dem,” siger Flemming
Egholm Rasmussen, kok og fællestillidsmand.
Han sætter også pris på, at personalet har været på en
del kurser og efteruddannelse på tværs af faggrupper og
funktioner.
”Vi lærer de andres funktioner at kende, og på den måde
lærer man at værdsætte hinanden. Det går op for en, at
de andre er en del af en selv – af samme hold,” siger han.

Tryghed og plads til forskellighed
Overtjener Pia Henriksen, der har arbejdet på Nyborg
Strand siden 1996, er enig i, at sammenhold, anerkendelse og tryghed er vigtige forudsætninger for, at man kan
gøre et godt stykke arbejde. Derfor gør hun og de andre tjenere også meget for, at tjenereleverne får en god
elevtid.
”Vi bruger meget tid sammen med tjenereleverne, for de
er helt grønne, når de kommer. De har meget forskellige
baggrunde; nogle er ord- eller talblinde eller har andre
udfordringer. De er alle sammen forskellige, og derfor
skal man også behandle dem forskelligt. Mange er lige
flyttet hjemmefra og skal lære at stå tidligt op om morgenen. Så vi er med til at forme dem, og det er fantastisk
at se dem udvikle sig,” siger hun.
Hun tilføjer: ”Vores tjenerelever ved godt, at de er lidt
forkælede, og de vil gerne tilbage hertil. Det siger også
noget om stedet. Det er trygt og rart, og man får sine
spisepauser osv. Der er orden på tingene.”
Flemming Egholm Rasmussen bekræfter:

Nyborg Strand er et trygt sted. Man kan
tage initiativer og træffe selvstændige
beslutninger uden at være bange for, at man
bliver banket oveni hovedet bagefter. Og der
er tryghed i ansættelsen. Mange andre steder
i branchen fyrer de folk i januar og februar, når
der ikke er ret meget at lave, og hyrer så folk
ind igen i marts-april. Men her vil vi gerne
holde på folk, så vi fastholder folk i hele
perioden. Det er dyrt, men det betyder, at vi
ikke har nogen problemer med fastholdelse
her. Folk vil simpelthen ikke herfra.
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Julianne Sloth Bach
Projektleder, Danske Sømands- og Udlandskirker
Skal flagene ikke op i år?

Sætter sig i gæstens sted

”Skal I ikke have flagene op i år?” Sådan spurgte personalet på Nyborg Strand, da projektleder i Danske Sømandsog Udlandskirker (DSUK), Julianne Sloth Bach kontaktede
hotellet for at aftale detaljerne omkring organisationens
landsmøde i august 2019. Landsmødet, som forløber over
et døgns tid, var det 16. landsmøde i organisationens historie, og det blev – som alle de foregående år – holdt på
Nyborg Strand.

Hun nævner også personalets fleksibilitet og imødekommenhed som en stor gevinst.

Som projektleder har Julianne Sloth Bach i nogle år stået
for at arrangere landsmødet, og hun oplever det som en
stor støtte og tryghed, at personalet på Nyborg Strand
kender rutinerne og traditionerne omkring årsmødet
næsten bedre end hende selv.
”Personalet på Nyborg Strand kender os så godt, at de
ved, hvad vi plejer at gøre, og hvordan vi gerne vil have
det hele organiseret. Ingen af os i DSUK er professionelle
eventkoordinatorer, så det er en stor gevinst, at folkene
på Nyborg Strand har styr på det hele. Det giver sig udslag i, at alt er klappet og klart, når vi kommer, og at det
er let år for år at få det hele arrangeret. Det sjove er, at
når der så er små ændringer, kan man virkelig mærke,
hvordan der er styr på detaljerne. Vi plejer fx at have flag
fra alle de lande, hvor DSUK har kirker, hængt op i salen.
Men i år blev vi enige om, at det var lidt for old school.
Det bemærkede personalet selvfølgelig, både da jeg talte
med dem på forhånd og ved selve årsmødet. De kunne
godt huske det cirkus med at få hængt alle flagene op,”
siger Julianne Sloth Bach med et smil.
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”Alle de små ting betyder meget for en forholdsvis lille
organisation som os. Vi har fx et stort skilt stående
foran talerstolen, og det har vi fået lov at have opmagasineret på Nyborg Strand i stedet for at slæbe det
frem og tilbage. Det har de sagt ja til uden at blinke;
det er karakteristisk,” siger hun.
Julianne Sloth Bach kommer også på Nyborg Strand i
forbindelse med andre møder og konferencer. Hver gang
oplever hun, at stemningen på stedet er den samme:
”Imødekommenheden er utrolig karakteristisk, og jeg
tænker, at det er på den måde, stedets kristne værdier og rødder giver sig til udtryk. At man sætter sig i gæstens sted og strækker sig meget langt for at komme den
enkelte i møde. Uanset hvad man kommer med af små
spørgsmål, er de hjælpsomme og søde. Direktøren hilser
selv på og spørger os, om vi har, hvad vi skal bruge. Det
er mere, end man kan forvente.”
DSUK blev dannet 1. januar 2004 som følge af en fusion mellem Dansk Sømandskirke i Fremmede Havne og
Dansk Kirke i Udlandet, og før fusionen brugte de to
organisationer begge Nyborg Strand til deres årsmøder.

At DSUK valgte at fortsætte traditionen med at holde
landsmøde på Nyborg Strand skyldes især stedets gode
beliggenhed og den service, Nyborg Strand tilbyder,
fortæller Julianne Sloth Bach:

Vores medlemmer kommer fra hele verden
og hele Danmark, så derfor er det ekstra
vigtigt, at vi holder mødet et sted,
som er let at komme til alle steder fra.
Omgivelserne tæller selvfølgelig også med,
for det giver da noget ekstra til et møde at
være omgivet af hav og skov. Præsterne, som
deltager i vores landsmøde, kommer typisk
hjem til Danmark på sommerferie, og så
holder vi mødet i august. Det er dejligt at
samles et sted med bøgeskov og hav, og vi
har en fast tradition med morgenbadning.
DSUK har fået et tilbud fra et konferencecenter midt i
Odense om at holde sit landsmøde der, men lod sig ikke
friste, fortæller projektlederen:
”Det lå centralt, men talte slet ikke til os på samme
måde. Nyborg Strand indrammer vores møde på en helt
særlig måde.”
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Christian Guldager
Direktør, Kursuskex
De bærer værdierne videre i hverdagen
”Som almindelig gæst og som samarbejdspartner har jeg
lagt mærke til den ånd og atmosfære, der hersker på
Nyborg Strand, og selvfølgelig har jeg tænkt over, hvad
det skyldes. Jeg kender intet sted i møde- og konferencebranchen, hvor ancienniteten blandt medarbejderne er
så høj som på Nyborg Strand.
Det siger noget om, at ledelsen forstår at tage hensyn
til medarbejderne, og det vidner om, at ledelsen har
forstået, at skal du skabe et godt konferencested, skal du
først og fremmest sørge for, at dem, der skal servicere,
har det godt.
Jeg tror ikke, at personalet på Nyborg Strand sætter en
masse ord på de værdier, stedet hviler på. Men de bærer
dem videre i hverdagen – uden at tale højt om det. Det
er det, man kan mærke som gæst. Man oplever en varm
atmosfære på trods af stedets store størrelse. Alle har
overskud til at tage sig af dig.
Det handler nok også om ejerstrukturen. I modsætning
til mange kædehoteller, hvor man kun fokuserer på overskud, tænker man på værdierne på Nyborg Strand og
tror på, at så skal resultaterne nok komme. ”
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TIDSLINJE

1899
I maj måned åbner
Nyborg nye Badehotel,
det senere
Nyborg Strand.

1998
I april indvies et
nyt auditorium
med plads til
200 personer
og topmoderne
teknisk udstyr.
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1913
Kirkefolk, der står bag
Nyborgmødet, køber
hotellet for at have et
sted at afholde kirkelige
møder og stævner.

2000
Storebæltsbroen
åbner, og
Poul Jacobsen
træder til som
direktør for Hotel
Nyborg Strand.
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2002-2006
I alt 39 nye
værelser
kommer til.

1941
A/S Missionskurstedet
Nyborg Strand bliver
til en selvejende
institution. Samme år
flytter danske soldater
ind på hotellet.

2007
I marts står et
nyt mødecenter
med ny flot
hovedindgang klar.

1943
Den 29. august 1943
stormer tyske tropper
hotellet og overtager
bygningerne. Fire danske
soldater dør. Efter befrielsen
indkvarteres en stor gruppe
østtyske flygtninge på
hotellet, og først i 1946
får hotellets ejere igen
råderet over det.

2010-2015
To nye værelsesfløje
bygges, og vandrehal,
udstillingsområde,
konferencefaciliteter og
banketfacilitet udvides.

1948
I maj 1948 genåbner
hotellet efter to års
genopbygning.

2013
Ny fløj står klar med
75 enkeltværelser
og to møderum.

1976-1979
Gennem tre etaper
om- og udbygges
hotellet til et moderne
konference- og
mødecenter.

2017
Et 500 m2 stort
Fit & relax-område indvies.

1980’erne
Trods økonomisk
krise klarer hotellet
sig igennem – og
ombygger og udvider.

2019
Poul Jacobsen
meddeler, at
han vil gå af
efter 20 år
som direktør.

2020
Nyt storkøkken
indvies.

1995
Nyborg Strand omdannes
til et aktieselskab.
Aktierne ejes af Nyborg
Fonden, en selvejende
erhvervsfremmefond, der
har til formål at drive
Nyborg Strand og fremme
stedets oprindelige formål:
At fremme og stå til rådighed
for møder og konferencer
med baggrund i folkekirken.

1. janaur 2020
Jan G. Larsen
tiltræder som
ny direktør.
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DET STØRTSTE
KONFERENCEHOTEL
VEST FOR KØBENHAVN

NYBORG STRAND
ER STOR
– PÅ EN PROVINSIEL MÅDE
På få årtier har Nyborg Strand udviklet sig til et af de
allerstørste konferencehoteller vest for Storebælt, og direktøren fra 2000-2020, Poul Jacobsen, er blevet kendt
som lidt af en ’byggematador’.
Men han har ikke bygget blot for at bygge; alle udvidelser og nybyggerier er sket, fordi kunderne har fået nye
behov, som Nyborg Strand har taget alvorligt.
Desuden har det været vigtigt, at den særlige stemning
på Nyborg Stand ikke er forsvundet i byggestøv og udvidelser. Hjemligheden, overskueligheden og stedets
historie er bevaret i mursten, glas og grønne åndehuller.
Den ældste del af huset er over 120 år, den nyeste tilføjelse – et storkøkken på 1300 kvadratmeter – er netop taget i brug. Men huset hænger sammen som et organisk
hele – som en landsby med en indre gade, der forbinder
de enkelte kvarterer.
Hotellet og konferencecentret er bygget op af små enklaver, som hver især har mødesale, garderober, toiletter
og kaffestation.

Det med det provinsielle er positivt ment. Alle skal føle
sig mødt i øjenhøjde, og ingen skal forsvinde i mængden.
Og selv om der er plads til både biludstillinger og eller
udstyr fra byggebranchen, skal der altid også være plads
til de små detaljer, som skaber en oplevelse af hjemlighed og omhu – fra blomsterne på badeværelserne til
den pænt anrettede frugt på kaffebordet. Og byggematerialerne bliver valgt med hensyntagen til både æstetik, økonomi og holdbarhed.

Det skal være kvalitet,
men heller ikke d’Angleterre,
det skal være i orden
og sund fornuft,
som Nyborg Strands
direktør fra 2000-2020,
Poul Jacobsen, udtrykker det.

Der kan være nok så mange gæster, men de har deres
’eget hotel’ eller område med alt, hvad de har behov for.
”Nyborg Strand er stor – på en provinsiel måde”, som
salgs- og marketingchef Claus Frank Hansen udtrykker det.
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Arne Helgesen
Direktør, Arbejdsmiljørådgiverne
Vi har benyttet Nyborg Strand siden 1983, hvor vi dengang holdt det første seminar – med deltagelse af 50
ansatte i den nyetablerede Bedriftssundhedstjeneste.
Vi har holdt 34 af de 35 seminarer, som har udviklet sig
til egentlige konferencer, på Nyborg Strand. Vi har også
afholdt seminarer i vores Arbejdsmiljøakademi på stedet.
Nyborg Strand har den nødvendige lokalekapacitet til at
rumme optil 28 samtidigt afholdte workshops, som kun
få steder har kunnet matche. Værelseskapaciteten, som
er blevet væsentligt udvidet de senere år, har også været
en vigtig faktor. Der er få andre steder i Danmark, hvor
vores gæster kan bo på konferencestedet.
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Kunst – fra Færøerne og Fyn
Nyborg Strand har altid haft kunst på væggene, ofte af
lokale kunstnere. Sådan er det også i dag, hvor hotellet
rummer kunstværker af en karat, der nærmest ville gøre
det muligt at åbne et moderne kunstmuseum.
Siden 2007 har kunsten fået en endnu mere fremtrædende placering på Nyborg Strand.
I forbindelse med indvielsen af et nyt mødecenter og ny
hovedindgang, fik Nyborg Strand sin egen kunstfond, og
den færøske kunstner Tróndur Patursson fik til opgave at
udsmykke de indre rum i mødehuset og skabe en skulptur, der skulle stå foran bygningen.
Siden har bl.a. den slovakiske kunstner Viera Collaro, der
er kendt for sine installationer og udsmykninger med
lys, bidraget til udformningen af en ny værelsesfløj fra
2010 med en farverig lysinstallation som en del af indgangspartiet.
Andre steder i huset er der store værker af den lokale
kunstner Jens Uffe Rasmussen, bl.a. et syv meter langt
oliemaleri med titlen ”Strandsten”.
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Thomas Ruus Christensen
Husarkitekt, arkitektfirmaet Friis & Moltke
Nyborg Strand er som en landsby, hvor fortid, nutid og
fremtid er i dialog
Siden 1973 har arkitektfirmaet Friis & Moltke stået for
en lang række om- og udbygninger på Nyborg Strand.
Tanken har været at værne om det gamle og bidrage
med noget nyt, og resultatet er blevet et campuslignende
kompleks, hvor tegl, glas og omgivelser binder fortid,
nutid og fremtid sammen
”Nyborg Strand har jo udviklet sig fra et traditionelt badehotel til et moderne konferencehotel. Det er en stor
forvandling, og især de seneste 20 år er det virkelig
gået stærkt. Det er ret unikt, at vi som tegnestue har
haft så langvarigt et samarbejde med en kunde, og
den løbende dialog har helt sikkert udviklet både os og
Nyborg Strand,” siger Thomas Ruus Christensen. Han er
arkitekt, kreativ chef og partner i arkitekttegnestuen Friis
& Moltke og har de seneste år været ansvarlig for samarbejdet med Nyborg Strand. Han har bl.a. tegnet det nye
wellness-område Fit & Relax, som stod færdigt i 2017.
”Det var en spændende opgave, som afspejler, hvordan
Nyborg Strand har udviklet sig, og hvordan arkitekturen
også afspejler den udvikling, men samtidig forsøger at
bygge bro mellem fortid, nutid og fremtid.
Vores opgave har været at værne om det gamle og
bidrage med nyt for at skabe et helstøbt resultat. Jeg
synes, at det giver en campus-følelse, hvor de forskellige
tiders byggerier udgør en helhed,” forklarer arkitekten.
”I Fit & Relax lod vi os inspirere af den markante ottekantede konferencesal og videreførte denne geometriske
identitet i det nye wellnesscenter ved at placere flere
kantede volumener omkring konferencesalen. Vi prøvede at favne den historiske identitet med geometriske former,” siger han.
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Med kig til skov, park og hav
Thomas Ruus Christensen forklarer, at den store del af
Nyborg Strand, der blev bygget i 1970’erne, bærer præg
af datidens brutalistiske og lidt lukkede arkitektur med
store bygningselementer i teglsten. Med tiden er behovene blevet anderledes, og arkitekternes opgave ved senere ud- og tilbygninger har derfor været at signalere noget mere moderne, bygge mere åbent med kig til skov,
park og hav og samtidig sørge for en forbindelse mellem
gammelt og nyt.
”Vi har gjort os umage for, at byggerierne fra de forskellige perioder rækker ud mod hinanden og er i dialog. Det
har vi bl.a. sikret ved at lade de rødbrune tegl, som har
præget byggeriet fra begyndelsen af 1970’erne, gå igen
som en form for varemærke; det er blevet et identitetsbærende materiale. Men i de nyere byggerier har vi vendt
fordelingsforholdet om, så glas fylder mere end tegl, og
byggerierne derfor virker mere åbne og trækker lyset og
omgivelsernes kvaliteter ind i rummene,” siger han.
Da der blev opført et nyt mødecenter og en ny hovedindgang, som stod færdig i 2007, var det målet, at arkitekturen afspejlede stedets nye status som konferencehotel
og direktør Poul Jacobsens visioner om at være et moderne sted, der åbnede sig mod verden.
”Hotellets vandrehal fungerer som en rygrad i huset, der
skaber rum for uformelle samtaler i pauserne og åbner
med kig ud til have, parken og skoven og dermed også
inviterer til, at gæsterne kan gøre brug af udendørsarealerne. Vandrehallen er som en indre gade, der er med
til at give en følelse af, at man besøger en lille landsby,
når man besøger Nyborg Strand. I vandrehallen kan man
møde kendisser fra alle dele af samfundet, og det er jo i
sig selv en attraktion ved Nyborg Strand, at stedet har en
så stor mangfoldighed af gæster – fra folkelige organisationer til den øverste top af erhvervslivet.”

Byggeri med værdier
Thomas Ruus Christensen understreger, at det karakteriserer Nyborg Strand som bygherre, at man tænker langsigtet og er interesseret i langtidsholdbare løsninger.
”Nyborg Strand skal jo selv bo i og bruge bygningerne og
tænker både i drift, rengøring og vedligehold. Man tager gode kvalitative valg og vælger hellere lidt dyrere,
slidstærke materialer end de billigste løsninger.
Man vælger for eksempel ikke den billigste teglsten, men
hellere en mere robust slags, og man kan faktisk stort set
ikke se forskel på de tegl, der lagt i dag eller for 30 år siden,” siger Thomas Ruus Christensen og uddyber:
”Nyborg Strand bygger tydeligvis for at levere værdi til
deres gæster, ikke bare for at huse dem. Det afspejler sig
også i, at man tænker kunstværker af høj kvalitet ind i
byggeriet for at give gæsterne en kulturel oplevelse. Det
er en spændende ambition.”
Da Friis & Moltke for nylig skulle holde et seminar for
hele tegnestuen for at tænke deres virksomhedsværdier ind i fremtiden, valgte de Nyborg Strand som vært for
arrangementet.

Det var et perfekt valg for os,
for Nyborg Strand lægger i den grad
op til kaste et blik på historien og
samtidig skue fremad.
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Husarkitekterne
Friis & Moltke er en arkitekttegnestue, der blev grundlagt
i 1954 af arkitekterne Knud Friis (1926-2010) og Elmar
Moltke Nielsen (1924-1997).
De to samarbejdede om de fleste af de byggerier, tegnestuen var involveret i og introducerede i 1960’erne
danskerne til en mild udgave af den såkaldte brutalisme,
en arkitektonisk stilart, der typisk er kendetegnet ved
store, robuste bygningslegemer, rå betonmure og synlige
tekniske installationer. Friis & Moltke tegnede både villaer, klyngehuse og gårdhavebebyggelser og ikke mindst
erhvervs- og institutionsbyggeri.
I dag er Friis & Moltke en af Danmarks førende og toneangivende arkitekttegnestuer med afdelinger i Aarhus,
Aalborg og København.
Tegnestuen har stor fokus på bæredygtigt byggeri og har
især stået for mange byggerier inden for sundheds- og
undervisningssektoren.
Friis & Moltke har været husarkitekter på Nyborg Strand
siden 1973 og har alene de seneste 20 år været arkitekter
på disse ud- og tilbygninger:
2002
2005
2007
2009
2010
2013
2014
2015
2016
2017
2020
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Buen 1 (ny værelsesfløj)
Pavillon
Mødecenter
Vareindlevering og personalefaciliteter
Skoven (ny værelsesfløj)
Buen 2 (ny værelsesfløj)
Terrassen
Vandrehal – park
Kantine / vareindlevering
Fit & Relax (wellness-center)
Nyt køkken

N Y B O R G S T R A N D – H E L E DA N M A R K S M Ø D E S T E D

Det går ikke at have tre larmende radioer
på byggepladsen
Hvordan bygger man løs på et stort hotel hvert og hvert
andet år og holder gang i forretningen samtidig? Hvordan
kan gæsterne opleve ro og fred og et rent og ryddeligt
hotel, mens der bliver opført en ny værelsesfløj, et nyt
storkøkken eller et nyt wellness-område? Nyborg Strand
har bygget til og udvidet utallige gange, især de seneste
20 år under direktør Poul Jacobsen, og det er sket, mens
hotellet er kørt videre med konferencer, møder, fødselsdagsselskaber og familieferier.
En af hemmelighederne bag den præstation finder man
i det tætte samarbejde med det lokale entreprenørfirma
Dreier & co., som har stået for de fleste af byggeopga-
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verne på Nyborg Strand i flere årtier. Firmaets administrerende direktør Steen Johansen fortæller om den specielle måde, byggearbejdet på Nyborg Strand planlægges og udføres:
”Vi lægger vægt på at bruge de samme håndværkere
hver gang, og så tilrettelægger vi arbejdet på en lidt
usædvanlig måde. Vi får en start- og slutdato af Nyborg
Strand, og så skal vi i mellemtiden helst ’gå under jorden’.
Hotellets hverdag skal helst fortsætte, og som håndværkere ’larmer og sviner’ vi jo en del, så vi er nødt til at
have et supertæt samarbejde med ledelsen for at få det
hele til at glide.
Nyborg Strand kommer med en kalender, hvor de har
markeret dage og tidspunkter på dagene med enten rød,

gul eller grøn. Rød betyder, at der må ikke være arbejdere på pladsen, gul betyder, at vi kan arbejde, men skal
være så stille som muligt, og grøn betyder, at vi har frit
slag. Ledelsen på Nyborg Strand kan bedst lide de røde
dage, for det er der, huset er fyldt – og det er jo sådan
set det, der betaler vores løn – men vi kan bedst lide de
grønne dage, hvor vi bare kan arbejde løs.
Så der er en meget tæt koordinering direkte mellem
Nyborg Strand og folkene på byggepladsen. De folk, vi
sender ud på Nyborg Strand, ved, at det er et særligt sted
at arbejde. Der går det ikke at have tre radioer kørende,
der larmer kl. 7 om morgenen, som man plejer på en
byggeplads. Og bliver vi presset på tid, skal de være parate til at arbejde over med kort varsel.

Nyborg Strand er til gengæld enormt gode til at finde løsninger. Hvis vi er nødt til at larme i kort tid for at komme
videre i byggeprocessen, finder de fx en halv time, mens
gæsterne er til frokost.
Det tætte samarbejde mellem Nyborg Strand og Dreier &
co. betyder, at vi lærer af hinanden. Når jeg har været til
julefrokost derude, har jeg fx lagt mærke til, at cheferne
også er med til at servere og rydde af. Lederne er ikke for
fine til at gøre noget, hvis det gavner virksomheden. Det
har jeg ladet mig inspirere af. Hvis jeg kommer ud på en
byggeplads, hvor det roder, kan jeg begynde med selv at
rydde op for at vise vejen, i stedet for at brokke mig. Det
handler meget om at have fokus på virksomhedens bedste og vise tillid indadtil og udadtil.
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Dorthe Juul
Konferencekoordinator, Nyborg Strand
Huset har ændret sig helt vildt. Der er bygget ufattelig
meget. Da jeg arbejdede i receptionen, var der 247
værelser, nu er der 422 – og mange flere mødelokaler
og det nye Fit & Relax. Men det er stadig Nyborg Strand.
Der er ikke bare bygget store mødesale på. Der er kommet rigtig meget kunst, så der ikke bare er store murstensvægge at kigge på. Der er siddeområder og grønt
udenfor. Så jeg synes ikke, at det har mistet noget, fordi
det er blevet større.

Tom Bjerregaard
Souschef i receptionen, Nyborg Strand
Jeg kan godt lide at fortælle om Nyborg Strand, og jeg er
stolt af, at jeg har været her i så mange år, at jeg er blevet
en del af historien. Når gæsterne har lyst til at høre noget
om stedets historie eller se, hvad der er sket, siden de var
der sidst, går jeg gerne en tur med dem og viser dem et
nyt mødelokale eller det nye wellness-område.

Christian Guldager
Direktør, Kursuskex
Nyborg Strand kan det hele med de rammer, de har skabt.
Det er et stort konferencehotel med alt, hvad en konferencegæst har brug for. Men også et superprof og lækkert spahotel, hvor man kan tage på privat weekendophold. De har været dygtige til at udbygge, renovere og
gøre lækkert. De har udviklet rammerne, så de passer til
tidens behov. De lytter til kunderne, men bliver på jorden. De er gode til at se, hvad der er kortvarige trends,
og hvad der holder over tid. Og det handler de så på.
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Lisbet Ziegler
Sekretær, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO)
Foredrag, forskning, morgenløb og
godnatdrink
Vi har holdt vores årsmøder på Nyborg Strand siden
2011. Vi er omkring 175 deltagere, og mødet varer fra
torsdag eftermiddag til lørdag middag. Deltagerne er onkologer og nogle få fysikere.
Det er vigtigt for os, at alle kan overnatte på konferencestedet, så vi kan være sammen under hele mødet. På
Nyborg Strand er der værelser til alle, og til vores møder
m.m. har vi vores egen ’tange’ i nærheden af auditoriet.
Selv om der er andre konferencer samtidig, føles det,
som om vi har vores eget sted. Det er perfekte lokaler

– et stort auditorium, særskilte lokaler til repræsentanterne fra medicinalindustrien og et gangareal, hvor de
unge forskere kan præsentere deres posters.
Alt fungerer, og opstår der et problem, står personalet
klar til at hjælpe med det samme. Rammerne betyder
meget for, at vi får mest muligt ud af de intense dage
både fagligt og socialt. Vi har et morgenløb fredag morgen, hvor vi løber en runde i skoven, og de friske kan
tage en dukkert i havet bagefter.
Mange bruger også wellness-området om morgenen
eller før middagen. Og så er der selvfølgelig Stjernebaren,
hvor vi ofte slutter af med en godnatdrink.
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HELHEDSOPLEVELSER
AF SANSELIGHED
OG KVALITET
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VI VÆGTER
SANSELIGHEDEN
MEGET HØJT
I en digital tidsalder med masser af møder via Skype har
det fysiske møde en særlig betydning. Her mødes vi ansigt til ansigt, og vi har alle sanser i spil. Det ved man
på Nyborg Strand, og derfor er det ikke kun et mål, at
møder og konferencer fungerer effektivt og gnidningsfrit; det er også et mål i sig selv, at gæsterne får en helhedsoplevelse af sanselighed og kvalitet.
Måltidet er en vigtig del af en konference – her fortsætter gode samtaler, traditioner holdes i hævd, og fællesskabet og det sociale får vægt. Måltidet er meget mere
end mad. Men det er også mad, og derfor lægger Nyborg
Strand vægt på at servere måltider af høj gastronomisk
kvalitet. Kunstværker af mange slags er med til at skærpe sanserne og eftertænksomheden, og udsigten over
Storebælt fra Restaurant Panorama skaber ro og udvider
perspektivet. Tanker og ideer kan luftes igennem på en
gåtur langs stranden eller en svømmetur i de salte bølger.
Eller man kan besøge hotellets Fit & relax-område, bassiner med saltvand, liggestole og sauna står til gæsternes
fri afbenyttelse.
”Vi vægter sanseligheden højt, og gastronomien spiller
en stor rolle for især nogle af vores kundegrupper. Her
handler det også om at skabe en fortælling bygget på
klare værdier, som kunden kan identificere sig med.
Det handler om bæredygtighed, om at bruge sæsonens
lokale råvarer og om at levere en vare, der på alle måde
lever op til kvalitative krav,” siger Claus Frank Hansen,
salgs- og marketingschef på Nyborg Strand.

”Vores Fit & relax-område peger tilbage på Nyborg
Strands begyndelse som badehotel og udad på vores
omgivelser og beliggenheden ved havet, og så er det en
måde at tænke livsstil, forkælelse og nydelse ind i oplevelsen af Nyborg Strand,” fortæller Claus Frank Hansen.

Tidligere havde vi et svømmebassin,
og da vi skulle bygge om og sløjfede det
gamle svømmebassin, kunne vi selvfølgelig
bare have bygget et nyt bassin og et par
saunaer, men vi valgte at tilføre stedet en
mulighed for at pleje sig selv og nyde det i
nogle særlige omgivelser.
Det handler også om de værdier, vi driver
virksomhed på. Vi har et fondsejerskab
og skal ikke tjene penge til en ejerkreds.
Det overskud, vi laver, bliver geninvesteret
i virksomheden. Det kostede 26 millioner
at lave Fit & relax-området, og det er penge
fra vores overskud, som går direkte videre
til kunden, fordi vi stiller området gratis til
rådighed for alle vores overnattende gæster.
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Tom Bjerregaard
Souschef i receptionen, Nyborg Strand
Kroppen husker
Når gæsterne ankommer, siger vi selvfølgelig goddag og
velkommen til Nyborg Strand og får dem tjekket ind og
vist vej til deres værelse. Og så informerer vi dem om
muligheder for spisning og hjælper dem med bordbestilling og gør dem opmærksom på vores Fit & relax-

område. Mødet med Nyborg Strand er et møde for og
med hele kroppen, og som vi ved, så husker kroppen.
Måske er det også derfor, så mange af hotellets gæster
vender tilbage igen og igen?

Johnny Kristiansen
Kok og Souschef, Nyborg Strand
Mormors køkken og klassisk gastronomi med
moderne twist
”Min mormor stod altid i køkkenet, og min mormor og
morfar lavede alting fra bunden. Suppe, flæskesteg, alting. De havde stort set alt i haven, egen gris og masser af grøntsager. De slagtede grisen i gården og skar
den op på køkkenbordet og lavede egen medister. Jeg
så, hvordan det hele foregik og lærte det hele uden at
tænke over det. Jeg sad i køkkenet og fik friskbagt franskbrød med smør og puddersukker og så på, mens min
mormor var i gang.
Min morfar stod for haven. Han podede æbletræerne,
og når de plukkede æblerne, lagde de dem i forskellige
kasser efter, hvilke æbler der skulle spises først, og hvilke der kunne holde længst. De vidste bare den slags og
havde sikkert lært det af deres forældre. Min interesse
for madlavning kommer helt sikkert derfra.
I dag aner næsten ingen, hvordan man gør tingene fra
bunden. Folk køber bare nogle æbler, der er blevet fragtet
fra den anden side af jordkloden. Og på kokkeskolen

hiver eleverne opskrifter ned fra nettet uden at kende
baggrunden for dem eller kende grundteknikkerne, der
ligger bag det klassiske køkken. Man taber noget, når
man ikke kender det klassiske køkken, for der er nogle
vigtige teknikker gemt i de gamle retter; det er derfor, de
har holdt i så mange år.

Jeg hælder mest til det klassiske køkken, og
jeg gør meget ud af, at eleverne på Nyborg
Strand lærer det at kende og også lærer de
gamle teknikker. Vores menuer er præget af
klassisk dansk og fransk køkken, selvfølgelig
med et moderne twist, og vi laver virkelig
meget forskelligt.
Vi kan have en 100 års fødselsdag, hvor det er alle de traditionelle retter, de ønsker, og samme dag kan vi have en
gourmetmiddag for en gruppe direktører, hvor vi serverer kongekrabber og lammekrone og bruger frisk trøffel.
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Flemming Egholm Rasmussen
Kok og Fællestillidsmand, Nyborg Strand
På Nyborg Strand kommer folk med høje forventninger,
og dem skal vi leve op til.
Vi leger ikke gourmetrestaurant, men jeg synes, at vores
a la carte-restaurant har et højt niveau i forhold til prisen. Vi reklamerer ikke så meget med det; vi gør det bare.
Vi kan have 700-800 gæster, og det fungerer bare. Der
kan selvfølgelig ske fejl, men i 99% af tilfældene fungerer det bare. Folk skal ikke sidde og vente. Det skal være
en særlig oplevelse for hver og en.

Bedre end badeland
Jeg tror, at vi kan noget, som mange familier også vil
vælge til i fremtiden. Vi kan allerede mærke, at der sker
noget. I efterårsferien plejer vi ikke at have ret mange
gæster. Men nu har vi både et feriekursus, ’Opera på
stranden’-arrangement og østers-arrangement om søndagen, og i år kom der rigtig mange i efterårsferien.
Også en masse børnefamilier. Fit & relax-området har
også givet andet publikum. Måske er de blevet mætte af
Lalandia og vil hellere have noget ro og velvære i stedet
for at drøne rundt i badeland en hel dag?
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Udsigt og udsøgt mad
I Nyborg Strands store Restaurant Panorama er der udsigt
over Storebælt og til Storebæltsbroen. Her samles konferencegæster og private selskaber og nyder gastronomi på
højt niveau, inspireret af det danske og franske køkken.
Den skiftende menu er komponeret af køkkencheferne
efter årstidens – primært lokale – råvarer med inspiration fra det franske og danske køkken. De fleste lørdage
serveres en tre retters ’Lørdag på Stranden’-menu, og i
efterårsferien er en aften med en særlig østersmenu på
programmet.

Tre årtiers gæster tager ikke fejl
I Nyborg Strands bistro er der mange forskellige ting på
menuen, og der kommer jævnligt nye retter på menuen.
Men traditioner er ikke at foragte, og i bistroen står
særligt én tradition stærkt: Hver aften fra kl. 17 serveres
højreb ad libitum med bagt kartoffel, franske ærter,
sauce bearnaise, pommes pailles og stort ta’ selv salatbord. Sådan har det været i snart 35 år, og sådan bliver
det sikkert ved længe endnu.
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GODE RELATIONER
SKABER TILLID,
ÅBENHED OG RESPEKT

FANTASTISK BELIGGENHED
OG MODERNE FACILITETER
ER IKKE I SIG SELV NOK
Som at komme hjem. Tillid. Respekt. Åbenhed. Ord som
disse går igen, når kunder, samarbejdspartnere, konkurrenter og ansatte beskriver, hvad der præger deres relation til Nyborg Strand. Mange nævner også, at tid er en
afgørende faktor. Tillid opstår over tid, og Nyborg Strand
er – modsat mange andre hoteller og konferencecentre –
netop karakteriseret ved langvarige relationer. Desuden
er ledelse og ansatte på Nyborg Strand bevidste om, at
relationen ofte er det afgørende. En fantastisk beliggenhed og moderne faciliteter er ikke i sig selv nok til at
få gæsterne til at komme igen. Oplevelsen af at blive
set, hørt og genkendt kan til gengæld have afgørende
betydning.
De gode relationer findes ikke kun mellem personalet internt og mellem personale og kunder. Også forholdet til
konkurrenter, kommune, bank og revisor er præget af
tillid, åbenhed og respekt.

Som direktør Poul Jacobsen siger: ”Hvert kvartal har jeg
møde med banken og lægger kvartalsregnskabet frem,
og en gang om året med realkreditinstitutterne, hvor jeg
fortæller alt det, de ikke kan se i regnskabet. Når de går
herfra, ved de alt – både godt og dårligt. Så ved de lige så
meget, som jeg ved. Vi har da også altid fået ja til de lån,
vi har bedt om, og det skyldes nok, at Nyborg Strand ikke
bare er et nummer for dem; vi er samarbejdspartnere.
Vi fortæller dem alt, der er ikke noget skjult.

Det kunne næsten lyde som opskriften på det
gode parforhold – hentet fra et dating-program
på tv. Men på Nyborg Strand er det bare sund
fornuft og gode gamle værdier.
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’Vi konkurrerer om alt og samarbejder om alt’
Sådan karakteriserer direktøren på et af Nyborgs hoteller
branchesamarbejdet Destination Nyborg mellem byens
syv hoteller.
Hotellerne ligger inden for en radius af 5 kilometer og
har til sammen 1350 senge, 95 konferencelokaler og
1540 gratis parkeringspladser, og ved at samarbejde kan
de syv hoteller tilbyde skræddersyede erhvervsarrangementer af mange slags.
Man kan fx holde sine møder på Nyborg Strand og spise
middag på Holckenhavn Slot, eller man kan blive budt
velkommen på Nyborg Slot af byens borgmester, hvorefter man kan fordele sine konferencedeltagere på tre
hoteller i strandkanten, som herefter byder på en tre retters menu, hvor gæsterne går fra hotel til hotel mellem
hver ret. Mulighederne er mange, og det unikke ved samarbejdet i Nyborg er, at alle syv hoteller har valgt at deltage i samarbejdet – i tillid til, at det giver en gevinst for
dem alle – og for byen – fordi de via samarbejdet kan tiltrække og holde flere erhvervskunder i byen.
Har en kunde et ønske, som et af hotellerne ikke kan opfylde, fordi de fx mangler sengepladser, sender de kunden videre til et af de andre hoteller – eller tilbyder at lave
et forslag for kunden på et af samarbejdets syv hoteller.
”Vi er forskellige og skal ikke slås mod hinanden. Jeg plejer at sige, at når der kommer en Jaguar og drejer ind på
parkeringspladsen ved Nyborg Strand, vender den om og
kører over til Hesselet, og når der kommer en Toyota,
som drejer ind til Hesselet, vender den om og kommer
herover,” siger Nyborg Strands direktør fra 2000-2020,
Poul Jacobsen, med henvisning til nabohotellet til den
ene side, som er kendt som et lidt dyrere og mindre konferencehotel. ”Heldigvis er der flest Toyota’er,” tilføjer
Poul Jacobsen med et smil.”
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’Destination Nyborg bygger på masser af tillid’

Når vi sætter alle vores forskellige faciliteter og kvaliteter i spil, kan vi tilbyde nogle helt unikke arrangementer.

En anden hoteldirektør i byen siger:
”Destination Nyborg bygger på masser af tillid. Vi plejer
at sige, at vi samarbejder om absolut alt og konkurrerer
om absolut alt. Det handler om at holde fokus på vores
fælles mål: at holde kunderne i Nyborg ved at give dem
den bedst mulige oplevelse og den kvalitet, de efterspørger. Her er tillid altafgørende, og det er en tillid, som
er opbygget over lang tid, og som også hænger sammen
med, at vi ved, vi er afhængige af hinanden.”
Han tilføjer, at det også er vigtigt, at de syv hoteller i kraft
af samarbejdet kan tale med én stemme over for kommunen. Og det sætter kommunen også pris på, siger erhvervschef i Nyborg Kommune, Babak Djarahi:

Vi kan tilbyde værelser 2-3 steder, hvis det er et arrangement med rigtig mange deltagere, et get togetherarrangement på et renæssanceslot, konference på et hotel og farvelmiddag på et andet. På den måde holder
vi kunder i Nyborg, som ellers ville forsvinde til Odense,
Trekantområdet eller København.”
Konceptet har inspireret til lignende samarbejder i regionen, men indtil videre er Destination Nyborg det mest
gennemførte samarbejde af den art. Og spørger man
Claus Frank Hansen, som var idemanden bag samarbejdet, hvorfor det er lykkedes så godt i Nyborg, er svaret:
”Man skal være lidt mere storsindet og se sig som samarbejdspartnere, ikke konkurrenter. Det kræver tillid.”

At konkurrenter kan blive enige om, at det er
bedre at beholde kunden i kommunen, selv om
det betyder, at man ’forærer’ hinanden kunder,
er ret unikt. Som kunde får man løst sit behov
let og ligetil, og som kommune beholder vi en
vigtig indtægt. Jeg har selv oplevet, hvor godt
det fungerer, da jeg skulle arrangere en årsdag
for en klynge inden for grønne virksomheder.
Salgs- og marketingchefen fra Nyborg Strand
og direktøren fra Sinatur ringede sammen
og fandt ud af, hvor der var kapacitet til at
rumme arrangementet.
Salgs- og marketingchef på Nyborg Strand, Claus Frank
Hansen, uddyber: ”Vi holder fokus på kundens behov, og
så er det indlysende, at det her samarbejde er det rigtige.
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’Vi har jer på bånd’
For et par år siden kom en af husets faste kunder fra en
organisation, der ofte holder møder på Nyborg Strand,
hen i receptionen for at hente et bånd med den film,
som var blevet optaget af organisationens seneste møde
på hotellet.
Organisationen får – som en del andre kunder – båndet
deres møder og får båndet med hjem til brug for referatskrivning m.m. ”Prøv lige at se her, vi har jer på bånd,” lød
beskeden til souschefen i receptionen, Tom Bjerregaard,
og en af hans medarbejdere, Marianne Petersen. De har
begge været mange år på Nyborg Strand. ”I bliver nævnt
i velkomsttalen,” fortsatte kunden.

På båndet lød det i velkomsttalen, holdt af
foreningens præsident, nogenlunde sådan her:
”I går aftes blev bestyrelsen budt velkommen
af Marianne, og her til morgen blev vi alle budt
velkommen af Tom. Så alt er ved det gamle på
Nyborg Strand, og det kan vi jo godt lide”.
Tom Bjerregaard gik ekstra glad fra arbejde den dag.
Det er præcis sådan, vi gerne vil have, at kunderne har
det med Nyborg Strand. Og det tror jeg, at mange har.
Mange af mødelederne kommer tilbage år efter år, så
dem kender vi rigtig godt. Nogle af dem kommer om
på den anden side af skranken og giver os et kram,
siger han.
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Styr på alt – fra servietternes farve
til AV-udstyret
Relationer handler blandt andet om tillid og tryghed –
om at kende hinanden og stole på hinanden. Det ved de
på Nyborg Strand, og det mærker gæsterne, når de kommer i huset.
Til familiefesten er der de rigtige farver servietter på bordet, og menuen er afstemt efter traditioner og nye ønsker. Til dagsmøder og konferencer får kunderne, hvis de
ønsker det, de samme lokaler år efter år, og der er styr på
alt fra AV-udstyr til kaffekopper.
Konferencekoordinator Dorthe Juul, som sammen med
sine fire kolleger tager sig af at planlægge alle konferencer, dagmøder, private fester og firmafester, samler informationerne og sender dem rundt i huset, så alle ved,
hvad de skal bidrage med. Hvordan bordene skal stå og
pyntes, og hvad der skal på menuen.
”Det er et puslespil, for vi vil gerne gøre alle kunderne
glade og skal samtidig have fyldt lokaler og værelser
bedst muligt ud. Men det giver gevinst, at vi arbejder
med detaljerne. Kunderne kommer igen. Jeg tror, at det
blandt andet handler om, at vi ikke behøver at gennemgå
alt fra bunden hver gang,” siger Dorthe Juul.

Personalet i alle husets afdelinger kan huske
gæsterne og ved, hvilke ønsker de har.
Så gæsterne føler sig genkendt, når de
møder folk i receptionen og blandt stuepiger
og tjenere, som de kender, og når de ser, at
vi har husket de små detaljer, de går op i.
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Johnny Kristiansen
Kok og Souschef, Nyborg Strand
Tilbage til kammeraterne i køkkenet
”Jeg var kokkeelev på Nyborg Strand fra 1991-1994. Så
var jeg væk i fire år. Jeg var i Jylland og Odense og arbejdede forskellige steder. En dag dukkede min gamle
souschef fra Nyborg Strand så op ude i køkkenet på det
sted, hvor jeg arbejdede inde i Odense. Han spurgte mig,
om jeg kunne tænke mig at komme tilbage til Nyborg
Strand, for de manglede en kok. Det kunne jeg egentlig
godt, for på det tidspunkt havde jeg vagter fra kl. 10-02,
og jeg var ved at blive lidt mæt af det ræs. Så jeg takkede
ja og kom tilbage til Nyborg Strand. Det var i 1998, og
jeg har været her siden.
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Jeg kom lynhurtigt ind i rutinerne igen. Det var som at
komme hjem til sin familie. Der er et sindssygt godt kammeratskab i køkkenet her, og det gælder bestemt ikke
alle køkkener. Der er nærmest slavelignende tilstande
nogle steder, hvor man arbejder ekstra timer gratis, og
man har ingen overenskomst.
På de fire år, jeg var væk, fandt jeg for alvor ud af, hvor
godt vi har det her. Vi kan have travlt, men det er under
ordnede forhold, og vi behandler hinanden godt. Når vi
driller hinanden, er det med kærlighed.”

Brian Hamann Rempt
Afdelingsleder, Rambøll
”Jeg har aldrig arbejdet for andre kunder, hvor tillid og
brug af de samme samarbejdspartnere er så udbredt;
det er et meget sjældent syn inden for byggebranchen.
Jeg er utrolig glad for – og stolt af – at Rambøll igennem mange år har været en del af dette samarbejde med
Nyborg Strand.”

Christian Guldager
Direktør, Kursuslex
”Nyborg Strand har været kunde hos os i 45 år, og jeg
har haft et meget tæt samarbejde med dem, som er bygget på gensidig respekt. Nyborg Strand er et så sobert
og seriøst foretagende, som det overhovedet kan være.
De er med til at tage slæbet for at udvikle møde- og konferencebranchen og er altid med, når der skal skabes nye
samarbejder – også med konkurrenter.”

Arne Helgesen
Direktør, Arbejdsmiljørådgiverne
”Arbejdsmiljørådgiverne har benyttet Nyborg Strand siden
1983 til vores seminar og konferencer, og jeg har samarbejdet med dem fra 2011, hvor jeg blev ansat i mit nuværende job. Allerede ved de første møder med ledelsen
så jeg dygtige folk, som arbejdede med på vores ideer
og forslag. Selv om stedet i dag er meget større end for
ni år siden, føler jeg mig altid velkommen. Jeg oplever en
imødekommenhed og vilje og lyst til at skabe den bedste
mulige oplevelse for gæsterne.”
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Intet nyt er godt nyt
Da Nyborg Strand genåbnede efter 2. Verdenskrig, var
den daværende direktør og bestyrelse ikke positivt stemt
over for fagforeninger, og i det hele taget stod fagforeningerne svagt i hotel- og restaurationsbranchen.
Hotellet fulgte dog de løntakster og ansættelsesvilkår,
som fagforeningerne krævede, selv om man tøvede med
at indgå overenskomster, og derfor har der heller aldrig
været nogen konflikt rettet mod Hotel Nyborg Strand.
I 1970 indgik man formel overenskomst med fagforeningen for hotel- og restaurationspersonale, og året efter
oprettede Nyborg Strand som det første hotel et samarbejdsudvalg. I dag har fagforeningen 3F omkring 120
medlemmer på Nyborg Strand – fordelt på tjenere, kokke, rengøringsassistenter og medhjælpere, der primært
arbejder i opvasken, og faglig sekretær i 3F Østfyn, Allan
Pedersen, har kun godt at sige om Nyborg Strand:
”Faktisk hører vi sjældent fra Nyborg Strand, for stort set
alt ordnes lokalt derude mellem tillidsfolkene og ledelsen, og der er et virkelig godt samspil mellem dem. Der er
valgt tillidsfolk inden for hvert område, hvilket er ret
usædvanligt. Jeg har aldrig hørt om elever, der har fortrudt, at de er blevet udlært på Nyborg Strand, og en del
elever vender tilbage, når de er blevet udlært og har været
ude at arbejde andre steder. Det skyldes selvfølgelig, at
det er et godt sted at være. Sammenholdet og arbejdsmiljøet er simpelthen godt, og arbejdsforholdene er i orden. Tillid og åbenhed er tydeligvis vigtige værdier på
Nyborg Strand. Hvis jeg ringer og spørger, om jeg må
komme forbi, er døren altid åben for mig. Det skal de
have cadeau for; det oplever jeg ikke mange steder i den
branche.”
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Jesper Bechsgaard Jørgensen
Revisor, BDO
”BDO har været revisorer for Nyborg Strand siden sidste halvdel af 1960’erne, og jeg er selv
kommet som revisor på hotellet siden 2007.
Jeg har altid følt mig meget velkommen, og jeg
oplever som revisor et særdeles tillidsfuldt samarbejde i gensidig respekt. Hotellets ledelse følger løbende trends i branchen og bevægelser i
kundegrundlaget, og i lighed hermed oplever jeg
også, at ledelsen har en stor ambition om hele
tiden at drive et hotel i overensstemmelse med
de krav, som løbende ændringer til lovgivningen
stiller til hotellet.”

MORGENFRISKE SMIL
HYGGESNAK OG
HJEMMEVANTE GÆSTER
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GOD MORGEN.
VI HÅBER, DU HAR
SOVET GODT
Receptionisterne står parat med morgenfriske smil, klar
til at svare på gæsternes spørgsmål og vise vej til saloner
og møderum eller bare hyggesnakke lidt med de mange
gæster, som færdes hjemmevant på konferencecentret
og blot gerne vil hilse på det velkendte personale.

klædt i uformelt tøj, cowboybukser, t-shirts og sweatre.
Et par jakkesætklædte mænd kommer ind gennem hovedindgangen og orienterer sig lynhurtigt på en infotavle
for at se, hvor deres møde finder sted, og går så hjemmevant mod lokalet.

I glassalen er et par ansatte i gang med at dække op
til et hold på omkring 100 gæster, mens personalet i
Restaurant Panorama holder øje med, at der er fyldt op
på morgenbuffeten med brød, yoghurt, ost, marmelade,
kødpålæg, frugt, kaffe, te, juice og meget andet.

I køkkenet er personalet for længst i gang med at gøre
klar til den store frokostbuffet til dagens gæster, og stuepigerne er i færd med at redde senge, fjerne spindelvæv,
rengøre toiletter, pudse spejle og fylde op af te og kaffe.

Et banner i hallen, der fører ind til restauranten byder
velkommen til morgenmaden med et billede af tre smilende bagere og teksten ’God morgen. Vi håber, du har
sovet godt. Morgenmaden serveres fra kl. 7-10’ – også
oversat til engelsk. Personalet, der er på arbejde denne
morgen, byder velkommen med tilsvarende venlige smil,
når gæsterne langsomt drysser ind og sætter sig ved bordene, som har udsigt over havet. Mens de tager for sig af
den veldækkede buffet, taler de om gårsdagens møder
og input og den kommende dags program.

Roen smitter af

Der er ro på midt i travlheden. Alle ved, hvad
de skal gøre. Det smitter af på kunderne og
giver dem en tryg fornemmelse. Jeg tror, at den
ro og tryghed er helt afgørende for, at 84% af
vores kunder vender tilbage, siger salgs- og
marketingchef Claus Frank Hansen.

Cowboybukser og jakkesæt
I et andet hjørne af huset summer det af aktivitet ved borde og stande for en faglig organisation, der holder deres
årsmøde på Nyborg Strand. De fleste af arrangørerne er

”Det giver os en fordel i forhold til vores konkurrenter,
fordi vi kender vores kunder og deres behov og ønsker.
Det giver os ro midt i travlheden, og det skaber rum til, at
vi kan udvise mere nærvær og omhu.”
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På en mur tæt ved bistroen hænger en række plader,
som er opsat af nogle af Nyborg Strands mange trofaste
gæster og kunder.
Organisationer, virksomheder og foreninger, som har
benyttet Nyborg Strand som ramme for deres årsmøder,
generalforsamlinger, konferencer og lign. i årtier, nogle
over 50 år. Og i personalekantinen hænger der tilsvarende diplomer over de medarbejdere, der har opnået at
fejre 25–40 års jubilæum eller mere på Nyborg Strand.
Husets lange historie – og den kontinuitet, som præger
både ansatte og gæster, er til at få øje på.
Nyborg Strands direktør fra 2000-2020, Poul Jacobsen,
uddyber:

Selvfølgelig oplever vi kunder, der
forlader os. Men typisk går der 1-2 år,
så vender de tilbage og giver udtryk for,
at de er glade for at ’komme hjem’.
Mange kunder har været her gennem
10, 20 eller sågar 50 år, og som regel vil de
stort set have ’det samme som sidste år’.
Vi ved uhyggeligt meget om vores kunder
– også alt det, de ikke selv tænker på
at sige, når de bestiller et arrangement.
Logistikken fungerer på Nyborg Strand.
Ingen løber eller er forjagede. Vi giver os
selv og gæsterne den nødvendige ro.
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De travle dage er de bedste
Selv når der sker uventede ting, og det pludselig går
stærkt, har personalet øvelse i at bevare roen, forklarer konferencekoordinator Dorthe Juul: ”Selv når skrivebordene flyder, og der er virkelig travlt, er der ro på, for
vi ved, at vi har rutinen til at samle mange ting op. Vi redder meget, uden at kunden opdager det. Roen kommer,
fordi vi er så mange, der har været her i mange år.
De nye bliver rolige ved at mærke, at andre har roen, og
roen smitter af på kunderne. Det sker tit, at en mødeleder, som måske har været meget nervøs på forhånd,
bliver helt rolig, når vedkommende kommer ind i huset
på selve dagen og mærker, at der er styr på tingene.
Sådan en dag, hvor en kunde bliver så glad, fordi alting
klapper, kan man blive helt høj. Så gør det ikke noget, at
vi har travlt, faktisk er de travle dage ofte de sjoveste.”
Mange af de ansatte siger præcis det: De travle dage er
de bedste. For travlhed og ro udelukker ikke hinanden.
Overtjener Pia Henriksen siger:
”En virkelig god arbejdsdag er, når vi drøner rundt og er
lige ved at være ude, hvor vi ikke kan bunde, og så lykkes
med det hele alligevel. Så er det rigtig sjovt at være på
arbejde. Vi har kolleger, vi kan støtte os op af og sparre
med. Det giver også ro.
Tom Bjerregaard, souschef i receptionen stemmer i:
”En særlig god dag er en dag med mange gæster i huset
og masser af udfordrende opgaver, hvor man har været
produktiv og haft det sjovt med kollegerne. Det er
sjovere at have flyvende travlt og nå meget og stadig
kunne smile til gæsterne end at stå søndag aften med 15
gæster i huset.”

Pernille Stoltze
Oldfrueassistent, Nyborg Strand
”Ingen er tvivl om, hvordan tingene skal løses. Det er
fantastisk at se sådan en aften, hvor vi tackler 1000 mennesker i salene; vi kan næsten klare det med en hånd
bundet på ryggen. Mange blandt personalet har været
her i så mange år og ved præcis, hvornår de skal gå til
højre eller venstre. Det er som en fabrik med samlebånd,
hvor alle ved, hvad de skal gøre, så maskineriet kører.
Men der sker også altid noget nyt på Nyborg Strand, så
selv om det hele kører som en maskine, er det alligevel
slet ikke som at stå ved et samlebånd.”

Johnny Kristiansen
Kok og Souschef, Nyborg Strand
”Det er svært at beregne mængder i køkkenet, og når
det er nye virksomheder eller organisationer, som vi ikke
kender, er det ekstra svært. En sjælden gang kan vi blive
snydt, så vi ikke har nok, og så må vi improvisere. Ingen
går sultne herfra! I sommers kom der pludselig to busser
med halvfulde svenskere, som vi ikke anede noget om,
og som skulle have noget at spise i en fart. De skulle
vist til Flensborg og se deres lokale håndboldklub spille
Champions League. Så holdt de lige ind her.
De væltede ind i restaurant og bistro. Vi havde indført en
stor frokostburger på menukortet, og dem solgte vi så
mange af, at vi ikke havde boller nok. Jeg hørte lyden af
kasseapparatet og troede først, at det var de nye elever,
som øvede sig.
Vores bager var heldigvis ikke gået hjem, så han bagte 30
friskbagte stykker af den specielle maltbolle, som vi bruger til burgerne. Bagefter kan man grine af det. Og man
glemmer i hvert fald aldrig sådan en dag. Men normalt
har vi godt styr på det; vi har gode systemer i huset.”
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Johnny Kristiansen
Kok og Souschef, Nyborg Strand
”Vi har haft en international kunde med folk fra hele
verden, som var samlet her i en uge. Det var spiludviklere,
og de vendte rundt på dag og nat, og vi skulle have mad
parat hele tiden.
Der var også mange allergikere og veganere, så der
var meget, vi skulle tage højde for. Men vi havde brugt
mange, mange timer på menuplanlægningen og sendt
forslag frem og tilbage til dem. Så alt var på plads, da
de kom, og så kørte det bare. Vi sluttede af med en stor
fest i parken med street food-boder, og de var vilde med
det. De har holdt deres konferencer alle mulige steder i
verden, men vi er det eneste sted, hvor de har valgt at
komme tilbage.”

Henrik Harder
Sekretariatschef, Vej-EU
”Som en af de største og ældste private kursusudbydere
i Danmark sætter vi især pris på en fantastisk service og
imødekommenhed fra personalet på Nyborg Strand.
Vi har afholdt konferencen Vejforum på Nyborg Strand
hvert år i december siden 2001 – i de senere år med over
1.100 deltagere. Vejforum bliver altid afviklet uden problemer, og måtte der være lidt udfordringer undervejs, løses
disses hurtigt og effektivt af personalet. Ændringer af
kurser håndteres også enestående – uden krav om gebyrer. Maden til konferencen er også altid veltilberedt og
serveres med præcision, men vigtigst af alt: Vi mødes altid med et smil, tillid og åbenhed af hele personalet … og
så er vi jo midt i Danmark … den er svær at slå!”
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Katia K. Østergaard
Direktør, HORESTA
Nyborg Strand er en af ’the grand old ladies’
Nyborg Strand er en af hotelbranchens flagskibe, befolket af ægte branchefolk, der ikke kun tænker på,
hvad der er bedst for dem selv, men for hele branchen,
siger administrerende direktør i brancheorganisationen
HORESTA, Katia Østergaard.
Et stort hotel-og konferencecenter, som samler Danmark
med sin unikke beliggenhed. En ’grand old lady’, der
holder på en traditionsrig fagkundskab, men samtidig
tænker nyt og er med til at udvikle branchen.
Sådan beskriver Katia K. Østergaard, direktør i brancheorganisationen HORESTA, Nyborg Strand.

Når man er på Nyborg Strand, mærker man
tydeligt, at det er ægte branchefolk, der driver
stedet. De kan deres basics. De kan få ting til
at fungere, og det siger ikke så lidt, for det er
ikke det letteste at få alt til at spille med
1000 gæster og 1000 kuverter i restauranten,
siger Katia K. Østergaard.
”De kan også noget andet, som skiller sig ud i branchen:
De har mange faguddannede medarbejdere, som de
formår at fastholde gennem mange år. Generelt ser vi en
større personaleomsætning i branchen, men på Nyborg
Strand er det ikke usædvanligt, at medarbejderne kan fejre jubilæum med et tocifret åremål. Det har altid været
deres mantra, at har man tilfredse medarbejdere, yder de
også en bedre service,” uddyber direktøren.
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Hun peger på, at Nyborg Strands direktør gennem mange år, Poul Jacobsen, også selv er uddannet inden for
branchen og gennem sine mange år på stedet har et indgående kendskab til alle funktionerne i huset.
”Han kender hver en mursten på stedet og ved, hvor man
bedst placerer køkkenet i forhold til en ny stor kongressal. Han kender logistikken og flowet, og det er afgørende for, at alting kan fungere optimalt både for gæsterne
og medarbejderne,” siger direktøren.
Ifølge hende er Nyborg Strand altså karakteriseret af gode, gamle dyder. Men det betyder ikke, at Nyborg Strand
er konservativ og fastlåst i fortiden – tværtimod.
”De er orienteret mod, hvad gæsterne ønsker, og de har
løbende udviklet forretningen og fulgt med tiden. Og så
er de optaget af, hvad der er godt for hele branchen, ikke
kun for Nyborg Strand. Det mærker vi i HORESTA bl.a.
ved, at Nyborg Strand deltager aktivt i vores brancheaktiviteter og kommer med gode input,” siger hun.
Som et konkret eksempel nævner Katia K. Østergaard,
at Poul Jacobsen har deltaget i overenskomstforhandlingerne og også har været med til at udvikle ideen til
et nyt analyseværktøj til at måle medarbejdertilfredsheden, som er lavet specifikt til hotel-, restaurations- og
turistbranchen.
”Og så kan man mærke på Nyborg Strand, at ejerstrukturen med fondsejerskab gør stedet til noget særligt.
Man lægger vægt på høj kvalitet og rigtig god kunst
på væggene samt andre kunstværker rundt omkring på
hotellet. Det lader sig ikke gøre mange andre steder,”
siger hun.

Anita Andersen
Sekretariatsleder i Amnesty International
Danmark, som har holdt landsmøde på
Nyborg Strand hvert år siden 2005
”Det er bemærkelsesværdigt at der gennem alle årene
har været en fast medarbejderstab, hvilket jeg ser som
et udtryk for stor medarbejdertilfredshed hos personalet.
Man fornemmer god stemning blandt de ansatte – professionelt samarbejde med en portion humor. Og den gode energi smitter jo af på os kunder.”

Helle Christiansen
Chef for Kirkens Korshær,
der har holdt årsmøde på
Nyborg Strand i over 20 år
”Det er alfa og omega, at man altid kan løbe ud og sige,
at nu er der lige sket det og det og bede om at få noget
ændret. Personalet har stor lydhørhed for vores ønsker
og omsorg for, at arrangementet kan forløbe godt. Og
køkkenpersonalet skal virkelig roses. Hvordan i alverden
kan de sørge for, at maden altid er varm og serveres til
tiden? Det forstår jeg ikke!”
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MANGFOLDIGHED
ER EN LIVGIVENDE
UDFORDRING
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VI ER ET STED
MED STOR
FORSKELLIGHED
Da Nyborg Strand for over 100 år siden blev samlingssted for mange af de kirkelige organisationer i Danmark,
var det et af de erklærede mål for arrangørerne og folkene bag hotellet, at det netop skulle være et mangfoldigt
sted, hvor hele bredden i dansk kirkeliv kunne føle sig
godt tilpas. Fra de missionske til grundtvigianerne – og
alle dem indimellem.
Også i dag er det et af Nyborg Strands kendetegn – og
en klar målsætning – at det skal være hele Danmarks
mødested. Her skal være plads til alle. Uanset hvem man
er, eller hvem man repræsenterer, skal man mødes i øjenhøjde og med åbenhed og respekt, når man ankommer
til Nyborg Strand.
Det ligger som en grundværdi i huset, og medarbejderne er bevidste om, at netop mangfoldigheden blandt
gæsterne er en livgivende udfordring, ligesom den store
forskellighed blandt de ansatte er en fordel – selvom det
kan give lidt bøvl.
”Der er enorm forskellighed i huset. På en enkelt dag kan
vi have et politisk parti, en virksomhed, grupper og en
privatfest i huset samtidig. Forskelligheden blandt vores
kunder gør vores arbejde spændende og giver os som
virksomhed og medarbejdere et alsidigt og nuanceret
syn på samfundet,” siger salgs- og marketingchef Claus
Frank Hansen.

Nyborg Strands direktør fra 2000-2020, Poul Jacobsen,
supplerer:

Dagene her er aldrig ens. Vi har så
forskellige gæster i huset. Spejdere,
revisions- og advokatfirmaer,
fagforeninger, motorcykelbetjente,
it-folk, sygeplejersker.
Forskelligheden findes ikke kun på kundesiden. Blandt
personalet er der stor forskellighed i baggrunde – både
etnisk, socialt, religiøst, sprogligt m.m.
”Omkring 10-12 % af vores ansatte har anden etnisk baggrund end dansk. Vi har arbejdet målrettet på at sikre,
at vores medarbejdere afspejler virkeligheden i Danmark,
som den udvikler sig. Så vi har en del ansatte med flygtninge- og indvandrerbaggrund, og også på andre parametre er vi meget forskellige.
Forskellighederne gør os stærke og giver os mange varianter af kompetencer. Det gør os bedre rustet til at møde
forskelligheden blandt vores gæster, for det gør os opmærksomme på, at vi skal kunne imødekomme mange
forskellige ønsker og behov,” siger Claus Frank Hansen.
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Direktør Poul Jacobsen har også lagt stor vægt på at sikre
forskellige kompetencer i ledelsesgruppen:

Tidligt i min karriere gjorde jeg den fejl at
ansætte ledere, der lignede mig selv, og
det brændte jeg fingrene på. Så det holdt jeg
hurtigt op med. Man skal være bevidst om
sine egne svagheder og finde folk, der kan
dække dig ind på de områder, siger han.
Nyborg Strand har i de seneste årtier også arbejdet bevidst på at tiltrække nye kundesegmenter, fortæller Claus
Frank Hansen.
”Vi kæmpede imod et lidt støvet image i retning af, at
vi var gode til at servicere de kunder, vi allerede havde
i huset, men ikke så gode til at trække nye. Men det er
lykkedes for os. I dag har vi alt fra kirkelige organisationer til store it-virksomheder, revisionsfirmaer, landsdækkende detailkæder, bilimportører.
En meget bred palet. Nogle af de større danske virksomheder har nok også valgt os til, fordi vi har nogle af de
samme værdier. De vil gerne sælge nogle varer, men går
op i at bevare troværdigheden, være ordholdende og ordentlige og kunne se kunderne i øjnene.”
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Alle skal gå glade herfra
Mange af husets ansatte nævner den store forskellighed
blandt gæsterne som noget af det, de sætter mest pris
på ved deres arbejde.
”Det har været fedt fx at have Dronning Margrethe
og Prins Henrik her,” siger kok og souschef Johnny
Kristiansen. ”Vi har også haft en af de rigeste mænd i
Tyskland på et ophold. Han lejede stort set hele 2. sal, og
en uge før hans ankomst kom hans bodyguard og
kontrollerede flugtveje og spiste her for at sikre sig, at
maden ikke var forgiftet. Da han så kom, var han meget
gavmild og kom rundt med drikkepenge til kokke og tjenere, inden han rejste igen.
Men vi går lige meget op i gæsternes tilfredshed, uanset
om de er rige og berømte eller ej. Kokkene spørger altid
tjenerne, hvad gæsterne har sagt om maden. Om de er
tilfredse. Det betyder meget for os. Og når konferencegæsterne rejser, spørger vi altid ind til, om de har været
tilfredse, og vi får evalueringer fra dem. Vi gør ingen forskel på folk. Uanset om det er et par, der spiser middag
i restauranten for sig selv og har god tid, eller et kæmpe holde konferencegæster, som skal hurtigt videre til
næste programpunkt. Vi vil gerne have, at alle går glade
herfra.”
Konferencekoordinator Dorthe Juul er enig: ”Det er en
vigtig værdi på Nyborg Strand, at der er plads til alle,
og alle er velkomne. Høj og lav. Både blandt gæster og
personale. Der skal ikke kun være plads til de fineste direktører. Man kan lære noget af nogen, som er anderledes end en selv, og derfor er det så godt, at vi har stor
mangfoldighed. Vi har i perioder fået mange flygtninge
ind i medarbejdergruppen, bl.a. fra Sri Lanka, Bosnien og
Syrien, og vi finder hele tiden ud af små ting, som kan
gøre samarbejdet lettere. Når vi ringer fra receptionen op
til rengøringspersonalet, har vi fx fundet ud af, at det er
bedre at sige værelsesnumrene et ciffer ad gangen, for

den danske måde at sige tallene på er meget anderledes
end på de fleste andre sprog.”
Nyborg Strand tilbyder desuden som noget forholdsvis
nyt et danskkursus for medarbejdere i rengøringen, som
ikke taler ret godt dansk, når de bliver ansat.
”Blandt stuepigerne er der mange fra Thailand, Filippinerne, Vietnam og Kina. De er stabile og loyale, og det
er meget værd, for i hotelbranchen er der meget svingdørspersonale, som ikke er samme sted i ret lang tid. Men
vi har en stabil gruppe,” siger oldfrueassistent Pernille
Stoltze. ”Selvfølgelig kan det give udfordringer med sproget, men vi kan sagtens lave sjov alligevel. Noget af det
bedste ved mit arbejde er, når jeg griner med stuepigerne, og de laver sjov med mig og driller mig. Man skal
være lidt modig for at drille på fremmed sprog, det kan
jeg godt lide, at de tør.”
Overtjener Pia Henriksen supplerer: ”Vi har meget forskellige medarbejdere, unge og gamle, mange nationaliteter. Det kræve selvfølgelig rummelighed, men det er
lidt som en stor familie. Man lærer hinanden at kende
og lærer at tage hensyn og samarbejde med forskellige
folk. I opvasken er der en del fra Syrien, som har barske
ting med i rygsækken og ikke kan så godt dansk, og så
kan der godt opstå små konflikter. Men det er bare en
udfordring, der er en del af arbejdet. Maden i kantinen
afspejler selvfølgelig også, at vi er folk fra mange forskellige kulturer.” Og forskelligheden giver gevinster, understreger Pia Henriksen:

Vi tænker ikke alle i samme retning, så der
kommer virkelig mange ideer på banen,
og alligevel er vi gode til at få dem samlet
til et fælles resultat.
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Demensferier og demensvenner
Hotel Nyborg Strand har i snart 20 år dannet ramme om
demensferier – ferie for demente og deres pårørende –
og blev i 2018 certificeret som demensvenligt hotel. At
Hotel Nyborg Strand har budt netop demente velkommen
på særlige ferieophold i så mange år er ikke tilfældigt,
mener Marianne Lundsgaard, seniorkonsulent i Danske
Ældreråd:
”At Nyborg Strand valgte at lægge hotel til demensferier
på et tidspunkt, hvor åbenheden og den generelle viden
om demens slet ikke var så stor som i dag, siger meget
om ånden på Nyborg Strand. Man tager socialt ansvar.
Personalets tilgang er også præget af en særlig ånd.
Nogle af de ansatte har bedt om at få lov at være særlig
tæt på deltagerne i demensferierne, og de fik også arrangeret, at der blev holdt et oplæg om demens til deres
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julefrokost. Flere af dem går også med et hjerte på tøjet,
hvor der står ”Jeg er demensven”.
Danske Ældreråd har holdt repræsentantskabsmøde og
ældrepolitiske konferencer på Nyborg Strand siden 2003,
og DemensKoordinatorer i Danmark har hvert år siden
2003 holdt årskursus for fagpersoner på hotellet.
”Vi har valgt Nyborg Strand, fordi det ligger midt i landet i smukke omgivelser og kan rumme store arrangementer. Vi er vokset i deltagerantal; i dag er vi op til
600, og vi skal kunne tilbyde enkeltværelser til deltagerne. Nyborg er også vokset stille og roligt, så vi er vokset sammen i stedet for at vokse fra hinanden,” siger
Marianne Lundsgaard og uddyber: ”Både de fysiske rammer og stedets ånd hænger godt sammen med vores ønsker og værdier. Det sociale ansvar omfatter også medarbejderne og eleverne. Man kan mærke, at på Nyborg

Strand arbejder man ikke for profit, men for det fælles
bedste, og det afspejler også vores værdier som frivillig
social organisation.”
Om demensferierne og Nyborg Strands status som demensvenligt hotel siger hun:

Man skal være parat til at tage de udfordringer,
der følger med. Der kan ske mange ting.
En deltager kan blive væk, og alle må ud og
lede. Eller en dame bliver ved med at bestille
vin til hele bordet - hvordan tackler man det?
Alle medarbejdere har været dybt professionelle hele vejen igennem.

Royalt besøg og en rød container
Amnesty International Danmark har siden 2005 holdt sit
årlige landsmøde – med omkring 500 deltagere fra hele
landet - på Nyborg Strand. Og organisationen sætter stor
pris på både beliggenheden, det høje serviceniveau og
fleksibiliteten, som ifølge sekretariatsleder Anita Andersen
betyder, at man som gæst føler sig velkommen, præcis
som man er.
”Amnesty er en organisation, som bl.a. laver kampagner,
hvilket betyder, at vi ofte har nogle lidt finurlige ønsker i
forhold til udsmykning, fremvisning af materialer osv. Vi
pynter nogle gange hele hotellet op med fx plakatudstillinger, underskriftindsamlinger og lign. Det gætter jeg
på, at man ikke må alle steder. Og et år fik vi lov til at placere en kæmpestor rød container foran hovedindgangen, selvom der samme dag var royalt besøg!”.
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NYBORG STRAND
– FOR HELE DANMARK
OG RESTEN AF VERDEN

DET ER GODT AT HAVE
SINE VÆRDIER OG
PEJLEMÆRKER PÅ PLADS
Da åbningen af vejbroen på Storebæltsforbindelsen fejrede 20 års jubilæum i juni 2018, var Nyborgs borgmester Kenneth Muhs og Nyborg Strands direktør Poul
Jacobsen inviteret til at tale. Og Poul Jacobsen kunne
med glæde konstatere, at de dystre forudsigelser om,
at den faste forbindelse over Storebælt ville reducere
Nyborg til et sted, man blot kørte forbi på vej til Jylland
eller København, ikke kom til at holde stik. Tværtimod
blev Nyborg – og ikke mindst Nyborg Strand – i endnu
højere grad end før det oplagte mødested for hele
Danmark. Og ikke nok med det. De seneste 20 år er
Nyborg Strand også i stigende grad blevet mødested for
folk fra andre dele af verden. Broen og havet forbinder
Nyborg med resten af Danmark og resten af verden.
Broen øger mobiliteten, og havet forbinder mere end
det adskiller. Bølgernes brus og havets skiftende farver, udsynet og den lange horisontlinje, som blikket kan
finde ro ved. Havet giver perspektiv og ro midt i forandringerne. Her kan man trække vejret lidt dybere og
tænke efter en ekstra gang, inden store valg skal træffes
– både blandt gæster og kunder, som samles på Nyborg
Strand for at tage store beslutninger inden for erhvervsliv
og civilsamfund – og for Nyborg Strands ledelse, som skal
lægge linjen for fremtidens konferencecenter og hotel.
”Vi tror på, at det fysiske møde fortsat skal være det
bærende på Nyborg Strand. I en digital tidsalder med
højt tempo har det fysiske møde – med plads til både
effektive og eftertænksomme samtaler – en klar berettigelse. Fremtidens ledere skal have et sted at mødes og
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udveksle tanker og ideer, og vi vil gerne være det sted.
Vi vil også gerne være stedet, hvor det folkelige og kirkelige Danmark fortsat samles,” siger salgs- og marketingchef på Nyborg Strand, Claus Frank Hansen.

Nyborg Strand skal holde fast i de dyder, som
har udviklet hotellet til det, vi er i dag. Vi vil
være nærværende, ordholdende, troværdige,
personlige og oprigtige i mødet med gæsterne.
Det er dyder, som i en foranderlig og urolig
verden stadig giver tryghed, uddyber han.
Og det er godt at have sine værdier og pejlemærker
på plads, for fremtiden byder helt sikkert på store udfordringer. I hele konference-, hotel- og restaurationsbranchen bliver det sværere og sværere at rekruttere
medarbejdere, og samtidig siger kapaciteten i hotelbranchen voldsomt, især i København.
Det kan presse priserne og gøre det sværere for Nyborg
Strand at holde fast i sin hidtidige politik om at fastholde
både priser og kvalitet i stedet for at sænke priserne og
gå på kompromis med kvaliteten. Det er vigtigt at bygge ud og have de rette faciliteter, men det vigtigste er
de ansatte. Det er ledelse og ansatte på Nyborg Strand
enige om.

”Så længe vi kan bibeholde den ånd, der gør, at vore
gæster føler, at de får en lidt anderledes oplevelse end
så mange andre steder, så tror jeg på, at vi kan fastholde
vores position som provinsens største konferencehotel.
Vi skal bevare en høj medarbejderstandard, som smitter af på gæsternes oplevelsen. Kan man lide sit arbejde,
giver man gæsten en lidt bedre oplevelse,” siger Claus
Frank Hansen.
Flemming Egholm Rasmussen, kok og fællestillidsmand
er enig:

Vi skal sætte os nye mål og visioner og
modernisere bygningerne, men vi skal
især udvikle personalet. Sørge for at få
uddannet folk rigtigt.
Vi skal kende kunderne, og for os
i køkkenet handler det fx om at kende
alle de nye kosttrends. Vi skal holde
fast i de bløde værdier. Vi skal selvfølgelig
gerne tjene penge, men Nyborg Strand
må aldrig blive en pengemaskine.
”Fremtiden? Det er ikke til at forudse, hvad der kommer
til at ske. Men vi ved jo, at der altid sker noget nyt på
Nyborg Strand. Samtidig er jeg sikker på, at bestyrelsen
vil holde fast i Nyborg Strands værdier. ’Spændende’ er
det ord, jeg vil bruge.”

N Y B O R G S T R A N D – H E L E DA N M A R K S M Ø D E S T E D

99

Marianne Lundsgaard
Tidligere sekretariatsleder,
Danske Ældreråd
Mangeårig gæst og kunde
Stoltheden smitter
”Udfordringen for Nyborg Strand i fremtiden kan måske
være, at Nyborg Strand er blevet en stor ’konferencefabrik’. Som deltager er det vigtigt, at man fortsat føler
sig som gæst og ikke bare som kunde. Sådan er det heldigvis stadig. Man kan mærke, at personalet er stolte af
deres sted og gerne viser det frem, og det smitter af på
gæsterne.”

Steen Johansen
Direktør, Dreier & co
Mangeårig entreprenør på
Nyborg Strands byggerier
Lad bare skurvognen stå
”Jeg kan ikke se for mig, at Nyborg Strand kommer til
at stå stille. De er visionære og bygger for fremtiden og
har hele tiden en plan for, hvordan Nyborg Strand skal
se ud om fem, 10 eller 20 år. Så der er hele tiden gang i
nye projekter, og det ved vores folk. Når de arbejder derude, spørger de mig ’Steen, er der ikke et projekt mere
forude, så vi bare kan lade skurvognen stå?’ Og ofte kan
jeg sige ja.”
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Tom Bjerregaard
Souschef i receptionen, Nyborg Strand
Danmarks største ishus?
Da arbejdet med Storebæltsforbindelsen begyndte, forudsagde mange, at Nyborg Strand ville blive Danmarks
største ishus – at alle bare ville køre forbi og fortsætte
til Odense.
Men den daværende direktør havde is i maven og troede på, at broen bare ville gøre Nyborgs beliggenhed til
en endnu større fordel. Så han satsede og byggede ud.
Og da Broen åbnede, steg vores omsætning med 20 %.
Siden har den nye ledelse også bygget til for at følge med
tiden og være parat til nye behov. Havde man ikke gjort
det, var vi måske blevet til et stort ishus; nu er vi i stedet blevet endnu større – med masser af stamgæster og
mange nye kunder.
Sådan tror jeg, at det kommer til at fortsætte. Før var
det Broen, som skabte nye muligheder. Tour de France
og åbningen af det renoverede Nyborg Slot er nye højdepunkter.
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Arne Helgesen
Direktør, Arbejdsmiljørådgiverne
God karma
Alene den kendsgerning at stedet har en lang historie
giver det en anden ånd, end det vi oplever hos de fleste
af konkurrenterne.
Jeg har en fornemmelse af noget familiært, som bl.a.
understreges af, at direktøren ofte kommer rundt og
hilser på gæsterne og får en kort snak. Det er mit håb, at
de igangværende – og nødvendige – opgraderinger af de
bygningsmæssige forhold ikke vil fjerne den gode karma.

Babak Djarahi
Erhvervschef, Nyborg Kommune
Det lille ekstra
”Mange konferencehoteller gør det godt, men mangler
lige det sidste, som gør, at man får lyst til at vende tilbage. På Nyborg Strand er de gode til at forny sig og skabe det ekstra, som gør, at man husker stedet.
Et eksempel er deres Fit & Relax-område. Men det handler også om, at de altid er parate til at gøre noget ekstra
for kunden. Jeg har selv oplevet det, da jeg med kort varsel manglede et sted til et frokostmøde med en investor.
Jeg ringede til salgs- og marketingchefen, og 15 minutter
senere var der en frokost klar, hvor der var sørget for det
hele, og salgschefen stod selv og bød velkommen.
Nyborg Strand skal også fremover overleve på den særlige oplevelse, de giver kunden; det er jeg ikke i tvivl om.”
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