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RUDKØBING:  
En flagsmykket by stoppet med glade mennesker til hele fire dages fest - Langelands 
nye turist- og erhvervschef, Nita Dons, kunne ikke forlange flottere velkomst, da hun i 
denne uge gjorde klar til sin fremtidige indsats på øen. 
 
  Når sandheden skal frem, var festivitasen ikke udelukkende møntet på Nita Dons, men 
hendes tiltrædelse faldt sammen med festprogrammet for Rudkøbings store søn, H.C. 
Ørsted, hvis 225 års fødselsdag markeres til og med søndag. 
 
  - Men jeg føler at have fået en hjertelig modtagelse fra mange sider, og den store 
Ørsted-aktivitet kan da kun glæde en tiltrædende turist- og erhvervschef, lyder det fra 
Nita Dons. 
 
  Også den mere almindelige turisme kører endnu for fulde omdrejninger på Langeland, 
der på trods af manglende Østersøfærge også i år har mange tyskere blandt 
eftersommerens gæster. 
 
  Nita Dons, der er 38 år, ugift og fra Randers, blev valgt til jobbet blandt 53 ansøgere. 
Hun er uddannet økonom med speciale i turisme og har været i ledelsen af Danisco og 
rederiet J. Lauritzen. I seks år har hun været erhvervsrådgiver for danske og tyske 
virksomheder og senest afsluttet et projekt for Sønderjyllands Teknologisk Informations 
Center i Aabenraa. 
 
  I fritiden holder hun af svømning, løb og cykling på racer - men i al stilfærdighed. 
 
  - Jeg er glad over at kunne opleve sidste del af dette års sæson - det giver baggrund 
for udformningen af tiltag for næste års sæson, forklarer Nita Dons. Hun bydes 
velkommen ved reception på turistkontoret, Torvet i Rudkøbing, fredag den 6. 
september. 
 
 
Fortsættes 
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Af:  

Ny erhvervsudviklingschef i Sydgrønland 

Sydgrønlands Kommuneforening og Grønlands Turist- og Erhvervsråd har ansat Nita 
Dons som erhvervsudviklingschef. 

Nita Dons er ansat pr. 1. januar i en nyoprettet stilling. 

Den nye erhvervsudviklingschef kommer fra en stilling som vækstmanager og 
projektchef fra den nye storkommune Silkeborg, der er en sammenslutning af i alt fire 
kommuner i Midtjylland. 

Netop den 42-årige Nita Dons erfaringer med kommunesammenlægninger og 
samarbejde mellem offentlige og private virksomheder har ifølge ansættelsesudvalget 
været en klar fordel.  

Derudover er der lagt vægt på brede erfaringer inden for interkulturel kommunikation 
efter et arbejdsophold i Nigeria på seks år samt fem år som skibsofficer inden for privat 
passagerskibstrafik.  

Nita Dons blev valgt blandt i alt syv velkvalificerede ansøgere til stillingen, som er 
oprettet i Narsaq. 
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