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Med forbehold for endelig godkendelse på næste kommende 
bestyrelsesmøde 

 
Bestyrelsesmøde i foreningen Partnerskab for Vestkystturisme  
 
Mandag den 31. august 2020 kl. 11.00-13.00. Afholdes via microsoft teams.  
 
Deltagere 
Erik Buhl, Borgmester, Varde Kommune  
Helle Ølgaard, Leder Tirpitz, Varde Museerne 
Mogens Christen Gade, Borgmester, Jammerbugt Kommune  
Michael Madsen, Indehaver, Jyllandsakvariet 
Sofie Valbjørn, Borgmester, Fanø Kommune 
Claus Pedersen, Direktør, Ribe Danhostel 
Janne Grønkjær Henriksen, Marketingdirektør, VisitDenmark 
Per Dam, Direktør, Sol og Strand Feriehusudlejning 
Carlos Villaro Lassen, Direktør, Feriehusudlejernes Brancheforening 
Jens Hausted, Direktør, Dansk Kyst- og Naturturisme  
Maria Aaen, Sekretariatsleder, Dansk Kyst- og Naturturisme 
 
Dagsorden kl. 11.00-13.00 

 
1 Godkendelse af referat fra sidste møde 

1.1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 22. juni 2020, jf. 
bilag 1. 

Dagsorden og referat blev godkendt. 
 
 
2 Kort orientering om status /siden sidst (til orientering og drøftelse)  

2.1 Orientering fra formanden 
2.2 Orientering fra sekretariatsleder 

2.2.1 Nøgletal, jf. bilag 2, bilag 2-1, bilag 2-2. 
 
Kort orientering fra formanden omkring hvor vigtigt det har været for 
vestkystturismen, at grænsen blev åbnet i tide inden højsæsonen. Bestyrelsen 
fortsatte med bordet rundt. 
 
Sekretariatslederen fremlagde nøgletallene. 
 
 

 
 

3 Policyopgaver (til drøftelse) 
3.1 Corona-krisen. Læring og opsamling 
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Bred drøftelse af læring og opsamling fra sæsonen 2020. Det blev besluttet af der 
skal arbejdes videre med evaluering igennem de kommende fælles projektindsatser. 
 
 

3.2 Status på destinationsdannelse 
 
Hver af de tre borgmestre gav en status på arbejdet, som overordnet set skrider 
godt fremad. Alle destinationer forventes stiftet pr. 31.12.2020.  
 
 

3.3 Perspektivering i fht. den nationale strategi 
 
Strategiarbejdet har været udsat under Corona-nedlukningen. Men fortsætter nu 
med forventning om at have et udkast til strategi klar til det nationale turismeforum 
pr. 1 kv 2021.  
 
 

3.4 Must-win battles, jf. bilag 3 policyopgaver i Partnerskab for 
Vestkystturisme 

 
Bestyrelsen diskuterede policyoplægget og godkendte at dette præsenteres for 
borgmesterkredsen ved næste borgmestermøde. 
 
Der var generel opbakning til kommunikation af de tre fælles budskaber: 
 
Storby- og erhvervsturismen kommer langsommere tilbage end kystturismen. 
Særligt hvis corona fortsætter.  
 
Kystturismen er det vækstlokomotiv som holder hånden under dansk turisme. Uden 
lokomotivet kører toget ikke. Det er naturligvis vigtigt at støtte storby- og 
erhvervsturismen som er i dyb krise. Men vi skal huske at holde væksten i gang – 
holde gang i lokomotivet. Ellers går væksten i stå og der tabes arbejdspladser og 
velfærd.  
 
Vestkysten har længe manglet kvalificeret arbejdskraft indenfor alle turismens 
støtteerhverv fx restauranterne mangler tjenere og kokke, udlejningsbranchen 
mangler rengøringsfolk osv. De som ikke lige nu kan få job i storby- og 
mødeturismen, de kan få job i kystturismen! Vigtigt at holde gang i væksten – og 
gang i arbejdspladserne!  

 
4 Implementering af Udviklingsplan for Vestkysten (til orientering og 

drøftelse)  
4.1 Oplæg og status på arbejdet med implementering af 

Udviklingsplan for Vestkysten fra start til nu, jf. evt. bilag 4, 
statusnotatet (ikke opdateret siden sidste 
bestyrelsesmøde) 

4.2 Opdatering af udviklingsplan for vestkysten i samarbejde 
med Realdania og destinationsselskaberne. 
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Sekretariatslederen præsenterede en overordnet status på arbejdet med 
eksekvering af Udviklingsplan for Vestkysten fra 2018 frem til 2020. Herunder hvor 
langt er man nået, og hvilke udfordringer står man overfor.  
 
På baggrund af status fulgte en drøftelse af denne og det blev besluttet at man går 
videre med arbejdet på opdatering af Udviklingsplan for Vestkysten frem mod 
sommer 2021. 
 
 
5 Afholdte og kommende dialogmøder i Partnerskabet (til orientering) 

5.1 Årskalender for afholdte og kommende møder 
 
Næste møde er borgmestermøde den 24. sept. i København. 
Sekretariatet afholder formøder med destinationsdirektører før hvert 
bestyrelsesmøde.  
 
6 Aktiviteter med eksterne samarbejdspartnere (til orientering) 
 
DKNT arbejder på et tættere samarbejde med Friluftsrådet.  
 
7 Siden sidst / bordet rundt 
 
8 Næste møde 

8.1 Næste møde 18. november 2020 – afholdes i syd.  
 

9 Eventuelt  
 


