
Hvide Sande, 26.01.2021 

Partnerskab for Vestkystturisme – Kirkevej 4 – DK-6960 Hvide Sande  
CVR.-nr. 36471271 - www.kystognaturturisme.dk - info@kystognaturturisme.dk 

1 

 
 
REFERAT AF Bestyrelsesmøde i foreningen Partnerskab for Vestkystturisme  
 
Tirsdag den 19. januar 2021 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 18. november 2020, jf. bilag 
1 uddybende referat, samt beslutningsreferat bilag 2. 

 
Bilag 1 og 2 blev godkendt uden bemærkninger 

 
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 3 
2.3 Bordet rundt om særlige Corona-udfordringer 

 
Formanden orienterede kort om udfordringerne ved at der er lukket ned igen. Bestyrelses-
medlemmerne orienterede hver især om konkrete udfordringer.  
 
3 Strategiske målsætninger og nye indsatser (til drøftelse) 

3.1 National strategi jf. bilag 4 indspil fra DKNT (fortroligt)  
3.2 Destinationssamarbejde på Vestkysten 
3.3 Opdatering af udviklingsplan for vestkysten 

 
Der er kommet ny tidsplan for den nationale strategi, offentliggørelse til sept. 2021. Der er 
deadline den 29/1 for indspil til national strategi. 
Det blev besluttet at Vestkysten melder et samlet indspil ind til strategien bl.a. med fokus 
på infrastruktur og markedsføring af Marked Danmark.  
 
Igangværende drøftelse med destinationerne omkring samarbejde og rollefordeling 

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

4.1 Status på arbejdet med eksekvering af Udviklingsplan for Vestkysten, jf. bilag 
5, Statusnotatet  

4.2 Andre tværgående projektinitiativer 
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Status, herunder proces for opdatering af udviklingsplan, blev præsenteret uden bemærk-
ninger.  
 
5 Afholdte og kommende dialogmøder i Partnerskabet (til orientering) 

5.1 Årskalender for afholdte og kommende møder 
5.2 Borgmestermøde den 04.02.2021, jf. bilag 6 udkast til dagsorden 
5.3 Årsmødet 2021 – Vestkyst Topmøde, jf. bilag 7 forslag til deltagerliste 

 
Topmødet skubbes til maj måned, da det er vigtigt det er et fysisk møde. Der en indkaldt 
den 25. maj. 
 
6 Aktiviteter med eksterne samarbejdspartnere (til orientering og drøftelse) 

6.1 Dialog med Naturstyrelsen 
 
På baggrund af konkrete erfaringer fra bl.a. Varde Kommune, ønsker Partnerskabet og 
DKNT at tage en overordnet strategisk dialog med Naturstyrelsen på direktør niveau om-
kring samarbejdet med Naturstyrelsen som lodsejer. Sekretariatet vil tage kontakt til de 
øvrige kommuner og høre om deres erfaringer.   
 
7 Siden sidst / bordet rundt 
 
VDK orienterede om status på markedsføring både overfor marked Danmark og udlan-
det.  
 
Der var en generel snak omkring fokus på borgernes fortsatte opbakning til turismen, bl.a. 
skal vi have mere fokus på den sociale bæredygtighed, som oftest er de positive gevinster 
ved turismen. Pga. Corona er der kommet nye typer af gæster og de opfører sig anderle-
des. Fokus i opdateringen skal være på mere end vækst. Borgernes interesse og opbak-
ning til turismen er vigtig og det skal overvejes om det giver mening at sætte sig nogle 
konkrete mål for tilfredse borgere. Det er en balance mellem borgere/turister. Vi skal dags-
ordensætte det i den opdaterede plan at fokus er på længere sæson, helårsturisme og so-
cial bæredygtighed. Vi skal også tænker over det i markedsføringen. Fx billeder af stran-
den i juli – vi viser altid god plads. Men det er der ikke altid i højsæsonen. 
 
Vi mangler viden om gæsternes bevægelser. Der arbejdes pt. på at kunne bruge teledata 
til fx at se på gæsternes bevægelsesmønstre, bl.a. så vi kan kommunikere mens gæsterne 
er her og arbejde med gæste management eller fx deep dive af bestemte data. VDk har 
endvidere lavet aftale med Visa omkring transaktionsdata 
 
I fht. udviklingsplanen så mangler Ribe og Esbjerg.  
 
Partnerskabet er blevet kontaktet af en gruppe musikere om ønsker at komponere en 
”vestkystsang”. Der henvises til de tre destinationsselskaber om det er noget de vurderer 
kan indgå i markedsføringen.  

 
8 Næste møde 

8.1 Næste møde 9. marts 2021 i forbindelse med topmødet. 
 
Topmødet flyttes til 25. maj. 2021 og bestyrelsesmødet den 9. marts afholdes fra 11-13.00 via 
microsoft teams.  

 
9 Eventuelt  


