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Bestyrelsesmøde i foreningen Partnerskab for Vestkystturisme  
 
Onsdag den 14. april 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 19. januar 2021, jf. bilag 
1 uddybende referat, samt beslutningsreferat bilag 2. 

 
Begge referater 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 konsekvensen af Regeringens genåbningsplan, 
herunder særligt restriktionerne vedr. grænseåbningen. Formanden foreslog at det 
var rette tid til at Borgmestrene på vegne af partnerskabet sendte en klar melding. 
Formanden har haft dialog med en række virksomheder i Varde Kommune, og 
meldingen har været klar, fyldt med danskere i påskeugen, men fuldstændig tomt før 
og umiddelbart efter. Der er stor mangel på kunder/gæster her i skuldersæsonen.  
 
Sekretariatet gennemgik de internationale og nationale nøgletal, koblet med de nye 
overnatningstal for 2020. Kyst og naturturismen er kommet bedre igennem 2020 end 
storby og erhvervsturisme, og der er positiv forventning til at man hurtigere kommer 
ovenpå. Men det er afhængigt af at grænsen til Tyskland åbner. Det er meget tydeligt 
at de danske bookinger kun ligger i helligdagene og i 3 uger i højsæsonen. Samt at 
danskerne ikke opvejer tabet fra de udenlandske overnatninger. Vedhæftet et 
opdateret bilag 3 inkl. de endelige overnatningstal for 2020.  
 
2.3. bordet rundt 
 
Alle udtrykte usikkerhed og frustration over den nuværende situation. 
Manglen på klare udmeldinger og retningslinjer gør det umådeligt svært at 
drive virksomhed, og bookinger er gået helt i stå. Bestyrelsen var enige om at 
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det var tid til at sende et samlet politisk signal, både fra erhvervet og fra det politiske 
niveau. Man kan ikke vente på at en vaccine er udrullet. 
 

 
3 Opfølgning på arbejdet med ny national turismestrategi (til orientering)  
  
Den nye nationale turismestrategi er skubbet til lancering primo oktober. Den 
opdeles i to dele, hvor der i første del er fokus på genrejsning efter corona og i anden 
del er fokus på langsigtede strategier.  
 
Bestyrelsen har både fokus på genrejsning og på langsigtede strategier som kan 
fastholde Vestkysten som et vækstlokomotiv for dansk turisme. Bestyrelsen ønsker at 
gå videre med samarbejdet i partnerskabet og løfte nogle af de andre dagsordener 
som også har betydning for udviklingen af vestkysten ind i partnerskabet, fx 
infrastrukturplaner, klima- og kystsikringsinitiativer mv. og det tværgående 
samarbejde imellem de tre vestkystdestinationsselskaber. 
 
4 Opdatering af udviklingsplan for vestkysten (til drøftelse)  

4.1 Kort orientering om status på arbejdet med eksekvering af 
Udviklingsplan for Vestkysten, jf. Bilag 4 

4.2 Større strategisk drøftelse om opdatering af udviklingsplanen (hvert 
punkt til drøftelse indledes med et kort oplæg) 

4.2.1 Status på proces 
4.2.2 Drøftelse af emnet: En bæredygtig Vestkyst 
4.2.3 Drøftelse af emnet: En stærk geografisk sammenhæng 
4.2.4 Drøftelse af emnet: En stærk organisatorisk sammenhæng 
4.2.5 Drøftelse af eventuelle nye initiativer 

 
Sekretariatet orienterede om status på arbejdet med opdatering af udviklingsplan for 
vestkysten. Bestyrelsen drøftede emnerne under pk. 4.2 
 
4.2.2 En bæredygtig vestkyst 
 
Der er behov for at understøtte den grundlæggende infrastruktur til el, både huse og 
el-biler, erhvervshavne mv.  
 
Der skal arbejdes med turismens positive effekter for lokalområderne, det kan kobles 
med bosætning. Hvad der er godt for borgerne er ofte også godt for gæsterne.   
 
Skal sikres koordinering med de strategier som man udarbejder i de enkelte 
destinationsselskaber. 
 
4.2.3 En stærk geografisk sammenhæng: 
 
Stærkt af Ribe er kommet på.  
 
Der hvor det er i sammenhæng med eksisterende udpegninger af stærke 
feriesteder, giver det god mening.  
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Gode tanker omkring indlandsbyerne, men vi skal sikre at prioriteringen fortsat er 
kysten. Det er koblingen mellem kysten og indlandet 
 
Planen skal have fuld fokus på sammenhængende infrastruktur. 
 
4.2.4 En stærk organisatorisk sammenhæng:  
 
Det er er afgørende for at samarbejdet lykkedes, og det må gerne fremgå endnu 
stærkere. 
 
Der skal udarbejdes en samarbejdsaftale imellem de tre destinationsselskaber om 
hvad de er fælles om i regi af partnerskabet. 
 
5 Interne dialogmøder og møder med eksterne samarbejdspartnere (til orientering)  

5.1 Møde i den nationale følgegruppe: 03.05.2021 
5.2 Møde med Naturstyrelsens direktør: 04.05.2021 
5.3 Borgmestermøde: 05.05.2021 
5.4 Vestkystens topmøde; 25.05.2021 

 
Sekretariatet præsenterede de kommende møder med interne og eksterne. 
 
6 Siden sidst / bordet rundt  
 
Der er nu nedsat arbejdsgruppe af ministeriet om de store sommerhuse, det er en 
administrativ arbejdsgruppe. Feriehusudlejernes Brancheforening følger arbejdet tæt. 
 
Vejledningen kan ses her: 
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/vejledning_om_planlaeg
ning_for_store_sommerhuse.pdf  
 
7 Næste møde  

7.1 Drøftelse af mødekalender for bestyrelsesmøder i 2021 
 
Sekretariatet orienterede om mødekalender  
 
8 Eventuelt  
 
Ingen bemærkninger 


