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BonBon-Lands direktør
tilfreds trods underskud
Bon-Land en række tiltag,
der samlet set skal være med
til at forbedre indtrykket.

Et bedre indtryk

Attraktioner som Svend Svingarm er naturligvis med til at tiltrække gæster, men god service og en lot og
velholdt park får dem til at komme igen, mener direktør Niels Feerup.
Foto: Esben Thoby

UNDERSKUD: BonBon-Land kom ud af
regnskabsåret 2015
med et underskud
på 7,9 mio. kroner.
Det er faktisk det
bedste resultat i
flere år, og direktør
Niels Feerup er tilfreds.
Af Mia Than West
HOLME-OLSTRUP: 7,9 millioner kroner.
Så stort blev underskuddet
i 2015 for forlystelsesparken
BonBon-Land.
Alligevel
er direktør Niels Feerup
positiv. Det er nemlig det
mindste underskud, BonBon-Land har haft, siden
det spanske forlystelsesimperium Parques Reunidos
Group i 2007 købte og overtog den tidligere bolsjekonge Michael Spangsbergs
livsværk i Holme-Olstrup.
- Det er tilfredsstillende at
kunne forbedre resultatet

Direktør i BonBon-Land Niels Feerup stiler efter omkring 400.000
besøgende i den kommende sæson.
Foto: Thomas Olsen

»

BonBon-Land har
ingen gæld og en positiv egenkapital. Gik vi i
banken nu for at låne
penge, kunne vi sagtens
det.
Niels Feerup, direktør
BonBon-Land

på så kort tid, siger Niels
Feerup, der siden 2. februar
2015 har været direktør for
BonBon-Land.
- Sorte tal er ikke så vigtige for os. Det er ejerne, der
tager tabet. Men vi håber da
på, at vi kan komme i sorte
tal inden længe, siger han til
avisen.

Ingen gæld
De spanske ejere har har
investeret i blandt andet
Viktor Vandorm, Svend
Svingarm og Pelle Piratsprøjt, siden de overtog BonBon-Land. Det har dog ikke
fået antallet af besøgende til
at stige.
- I den periode har man tabt
gæster og omsætning. Vores
ejere vil sikre, at basisdriften er i orden, før de investerer i flere ting, forklarer
Niels Feerup og fortæller, at
det nu går den rigtige vej.
I 2013 var underskuddet
13,5 millioner kroner, mens
det i 2014 var 11,4. Og fremtiden lover endnu bedre. I
årsresultatet er indeholdt en
ekstraordinær afskrivning
på 3,4 millioner kroner fra
Fantasy World, som BonBon-Land for nylig har besluttet at lukke.
- BonBon-Land har ingen
gæld og en positiv egenkapital. Gik vi i banken nu for
at låne penge, kunne vi sag-

tens det, pointerer Niels Feerup.
Og det er ikke kun underskuddet, det går den rigtige
vej. Også antallet af besøgende er i fremgang.
383.000 besøgte forlystelsesparken i Holme-Olstrup
ved Næstved i 2015. Det er
16.000 mere end året før.
Hvor længe, der går før
parken kan vise et regnskab med sorte tal, vil Niels
Feerup ikke spå om. Men
en ting er sikkert - sorte tal
kræver flere besøgende.
Netop derfor fortager Bon-

Direktøren har siden sin
ankomst fokuseret på vedligeholdelse og at gøre parken
mere attraktiv. Det arbejde
fortsætter, og der investeres i både smagsoplevelser,
blomster og toiletfaciliteter.
Caféen Annas Mokka er
ved at blive totalrenoveret
med nyt menukort, som også
indeholder vegetariske retter og i det hele taget mere
sund mad og bedre kager. Og
over hele parken bliver kaffen desuden Nespresso.
- Om børnene kører i 30 eller 31 rutsjebaner er ikke afgørende. De skal nok hygge
sig og have det sjovt. For forældrene er det alle basistingenene, der skal forbedres,
siger direktøren og tilføjer:
- Vi gør endnu mere for, at
det bliver en bedre oplevelse
for gæsterne, siger Niels Feerup, der er sikker på, at det
samlet set nok skal tiltrække endnu flere besøgende.
- Jeg er helt overbevist om,
at vi efterlader et bedre indtryk end tidligere.
BonBon-Land åbner for
en ny sæson Store Bededag
fredag den 22. april. Niels
Feerup håber, de når i nærheden af 400.000 gæster.
- Vi arbejder benhårdt for
det. Hvis vi når derhen af,
vil det være lykken, erklærer han.

Besøgstal og nyheder
n Her ses årets største
nyhed(er) og besøgstal
i BonBon-Land siden
åbningen i 1992:
n 1992: Åbningen 170.000 gæster.
n 1993: Hundeprutterutschebanen - 292.000
gæster.
n 1994: Den Skøre Skildpadde - 294.000 gæster.
n 1995: Vandrotten 343.000 gæster.
n 1996: Sørøverøen 406.500 gæster.
n 1997: Sprutten, Hestepærerne - 422.000
gæster.
n 1998: Nordens største
raftingbane - 452.000
gæster.
n 1999: Rejen, Dillen &
Hestepæren - 539.000
gæster.
n 2000: Lossepladsen 547.000 gæster.
n 2001: Cobratårnet og
Hurlum-Haj - 514.000
gæster.
n 2002: Klaptorsken 517.000 gæster.

DameTegnKoret tolker salmerne ved døvegudstjenesten i Kvislemark
Kirken søndag den 6. marts.
Privatfoto

Døvegudstjeneste i
Kvislemark Kirke
KVISLEMARK: Døvemenigheden Øst for Storebælt holder
gudstjeneste i Kvislemark
Kirke som resultatet af et
nyt samarbejde mellem
døvepræst
Marie-Louise
Bork Winther og sognepræst Gunver Birgitte Nielsen.
Samarbejdet kom i stand
via kordegn i døvemenigheden, Jessica Rohde, som
straks fandt gehør for sin idé
om en gudstjeneste for døve
og hørende hos Gunver Birgitte Nielsen. Hun har nemlig tidligere blandt andet
som spejderleder arbejdet
meget sammen med handicappede spejdere og oplevet,
hvor megen gavn og glæde,
man kan have af at være
sammen.

Alle kan være med
Netop fællesskabet er en
vigtig del af at holde gudstjeneste.
Derfor er døvegudstjenesten i Kvislemark Kirke søndag den 6. marts klokken 14
for både døve og hørende og

foregår med dansk talesprog
og dansk tegnsprog.
- Det at være med til en
døvegudstjeneste er for
mange hørende en spændende oplevelse både teologisk
og kulturelt. Det at holde
gudstjeneste på visuelle
præmisser passer i virkeligheden godt i tråd med tidens
fokus på billeder frem for
det talte ord, forklarer Marie-Louise Bork Winter.
Prædikenen bliver holdt
af sognepræst Gunver Birgitte Nielsen og tolket til
tegnsprog, ligesom alt det,
der siges på tegnsprog bliver
stemmetolket, så alle kan
være med. Salmerne tolkes
af DameTegnKoret, og nadversalmen synges af Lone
Roikjær, der selv er døv.
Efter gudstjenesten står
Næstved Døveforening for
kaffebord i Kvislemark Forsamlingshus. Det koster 25
kroner. Alle er velkomne til
fællesgudstjenesten i Kvislemark Kirke.

n 2003: Vildsvinet 616.000 gæster.
n 2004: Alba-Tossen 537.000 gæster.
n 2005: Søløven - 548.000
gæster.
n 2006: Kragetræerne 503.000 gæster.
n 2007: Hankatten 523.000 gæster.
n 2008: Legeområdet Fjumseby - 440.676 gæster
incl. Fantasy World. Excl.
Fantasy World - cirka
405.000 gæster.
n 2009: Viktor Vandorm 445.788 gæster.
n 2010: Svend Svingarm 440.000 gæster.
n 2011: Hestorado 428.000 gæster.
n 2012: Ingen nyhed 450.000 gæster.
n 2013: Pelle Piratsprøjt 370.000 gæster.
n 2014: Ingen nyhed, men
Andebådene vendte tilbage - 370.000 gæster.
n 2015: Ingen nyhed 383.000 gæster.
Døvepræst Marie-Louise Bork Winther er med til gudstjenesten.
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