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REFERAT AF Bestyrelsesmøde i Partnerskab for Vestkystturisme  
 
Onsdag den 18. november 2020 kl. 10.00-12.00. 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. 10.00-12.00 

 
1 Godkendelse af referat fra sidste møde 

1.1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 31. august 2020, jf. bilag 1 uddy-
bende referat, samt beslutningsreferat: https://www.kystognaturturisme.dk/dansk-
kyst-og-naturturisme/om-os/om-partnerskab-vestkystturisme  

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

2.1 Orientering fra formanden, herunder tilbagemelding fra foretrædet for Folketingets 
Erhvervsudvalg.  

2.2 Orientering fra sekretariatsleder 
2.2.1 Nøgletal, jf. bilag 2 

 
Formanden gav status på foretrædet for Folketingets Erhvervsudvalg  
 
Sekretariatet gav status på nøgletal.  
 
Feriehusudlejernes Brancheforening foreslog et fælles møde med ministeren omkring Vejledning 
om Sommerhusudlejning. Forslaget blev godkendt og man arbejder videre på at få et møde i kalen-
deren. 
 
3 Strategiske målsætninger og nye indsatser (til drøftelse) 

3.1 Indledende drøftelse om vedtægtsændringer i fbm. destinationsdannelse (4-5 desti-
nationsselskaber) 

Bestyrelsen drøftede eventuelle nødvendige vedtægtsændringer, såfremt destinationerne i hhv. 
Nord og Syd ønsker at indgå i Partnerskab for Vestkystturisme. 
 
Bestyrelsen var enige om at det væsentligste, er samarbejdet omkring Vestkysten og skal der nye 
partnere ind, så skal fokus fortsat være på vestkysten.  
I fht. Borgmesterkredsen vil man gerne fortsætte samarbejdet med alle 11 borgmestre og dermed 
styrke partnerskabet mest muligt.  
Sekretariatet afsøger mulige modeller. Emnet drøftes igen på næste bestyrelsesmøde.  
 

3.2 Opfølgning og tilbagemeldinger fra borgmestermødet, jf. bilag 3 Resume af Borg-
mestermødet 

Der var meget stor opbakning til partnerskabet blandt borgmesterkredsen og et ønske og vilje til 
det fortsatte samarbejde. 
Næste møde afholdes i januar/februar måned.   
 

https://www.kystognaturturisme.dk/dansk-kyst-og-naturturisme/om-os/om-partnerskab-vestkystturisme
https://www.kystognaturturisme.dk/dansk-kyst-og-naturturisme/om-os/om-partnerskab-vestkystturisme
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3.3 National strategi 
Der bliver mere fokus på bæredygtig og grøn omstilling, sammenhængen mellem land og by, og 
overturisme – at det handler om god planlægning. Vi arbejder på ”Vestkysten som powerbrand” – 
og at man fastholder fokus på eksekvering af Udviklingsplan for Vestkysten, hvor helårsturisme er et 
af målene.  
 
Sekretariatet orienterede om at turismepuljen under Erhvervsfremmebestyrelsen blevet åbnet den 
17/11-202 med ansøgningsfrist 29. januar. Der er 40 mio. kr. + 10 mio. kr. og alle seks temaer er i spil. 
Bestyrelsen opfordrede destinationerne til at lave et fælles projekt imellem de tre vestkystdestinati-
oner og eventuelt de to destinationer i hhv. syd og nord.  
 

3.4 Opdatering af udviklingsplan for vestkysten 
Sekretariatet gennemgik processen for opdatering af Udviklingsplan for Vestkysten. Oplægget blev 
godkendt. 

 
4 Eksekvering af Udviklingsplan for Vestkysten (til orientering og drøftelse)  

4.1 Status på arbejdet med eksekvering af Udviklingsplan for Vestkysten, jf. bilag 4 Sta-
tusnotatet 

4.2 Andre tværgående projektinitiativer 
Sekretariatet gennemgik status på arbejdet med eksekvering af udviklingsplan for vestkysten.   
 
5 Afholdte og kommende dialogmøder i Partnerskabet (til orientering) 

5.1 Årskalender for afholdte og kommende møder 
5.2 Årsmødet 2021 – Vestkyst Topmøde 

Oplægget til fremover at afholde et ”Vestkyst Topmøde” i fbm. årsmødet blev godkendt. 
 
Der blev også opfordret til at man holder et større arrangement også for erhvervslivet. Man må godt 
være stolte af alt det man har opnået med Udviklingsplan for Vestkysten.  
 
6 Aktiviteter med eksterne samarbejdspartnere (til orientering) 
Intet nyt 
 
7 Siden sidst / bordet rundt 
Grænselukningen betyder meget for jule/vintersæsonen. Sommerhusferie er ikke et ”anerkendelses-
værdigt formål”. Det blev diskuteret hvorvidt lyn-test kan bruges til at åbne grænserne mere op.   
 
8 Næste møde 

8.1 Næste møde afholdes virtuelt den 19. januar 2021. 
 

9 Eventuelt  
Intet nyt 


