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Regnskab for KL’s Turismetræf 2017
Den 29. august i Odense

Deltagere:

Udvalgsregi: Kultur- og Turismeudvalget

Embedsfolk
Susanne Arnholtz Docherty
Christina Papsø Weber
Jesper Bech Petersen

Program: Se næste side

Samlede udgifter:

I alt kr.

Transport – tog fra Odense-KBH kr. 277
Transport – kørsel i bil* kr. 2.027
KL-deltagergebyr** a kr. 1.995 kr. 9.975
I alt kr. 12.279

* Beløbet dækker kørsel fra Helsingør til Odense (3 personer), 2 personer videre 
til Middelfart til museumsbesøg – retur København samme dag.

** I beløbet er indeholdt 5 x deltagergebyr (2 x afbud), som ikke kunne 
refunderes.



 

 

TURISMETRÆF 17                                                              

– Mere turisme for pengene 

 

Det går godt for dansk turisme i disse år. Branchen er i rivende udvikling, og antallet af 

overnatninger stiger år for år. Det kan mærkes i landets kommuner, hvor den øgede tu-

risme er drivkraft for vækst og udvikling. Det kan måles på bundlinjen i virksomhederne, i 

antallet af iværksættere og på en styrket bosætning.  

 

Kommunerne prioriterer turismen, og i dag tegner kommunerne sig for to tredjedele af de 

offentlige investeringer i turismefremme. Men det er ikke nok blot at investere i turismen. Vi 

skal investere klogt, lære af hinanden og se udover vores egne cirkler, når vi henter inspi-

ration.  

 

Derfor inviterer KL den 29. august til turismetræf i Odense. Årets turismetræf er en relan-

cering af turismetræffet. Vi vil derfor styrke muligheden for at udveksle erfaringer, øge ti-

den til netværk og sammen finde løsninger på konkrete udfordringer. Vi vil fremover hvert 

år samle kommuner og andre aktører, så vi i fællesskab kan styrke turismen. 

 

Overskriften på årets turismetræf er Mere turisme for pengene, og programmet er pakket 

med spændende oplægsholdere. Vi går i dybden med tre af temaerne fra KL's turismepoli-

tiske anbefalinger; samarbejde på tværs af kommuner, digitalisering og samarbejde med 

private. 

 

Som noget nyt tilbyder vi desuden to kurser den 28. august, hvor du kan vælge mellem en-

ten at fordybe dig i den gode turismestrategi (PDF) eller i, hvordan man finder vej i det digi-

tale turismelandskab (PDF). 

 

Vi glæder os til at se dig og dine turismekollegaer! 

Læs mere og tilmeld dig Turismetræf 17 her 
  

  

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_83168/cf_202/Den_gode_turismestrategi.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_83169/cf_202/Find_vej_i_det_digitale_turismelandskab.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_83169/cf_202/Find_vej_i_det_digitale_turismelandskab.PDF
http://tilmeld.kl.dk/turismetraef-17


 

 

Program 

 

Kl. 10.00 Velkomst og formål med dagen ved Laila Kildesgaard, direktør i KL 
 

Kl. 10.10 Velkommen til Odense og lidt om Odenses nye turismestrategi ved Stefan 
Birkebjerg Andersen, stadsdirektør i Odense Kommune 
 

Kl. 10.20 Kort introduktion til dagens program ved dagens moderator Anna Porse Ni-
elsen, administrerende direktør i Seismonaut 
 

Kl. 10.30 Turisme på tværs af kommuneskel – tre forskellige strategier og erfaringer: 
- Inger Marie Vynne, kommunaldirektør i Lejre Kommune, fortæller om 

Fjordlandet, hvor Holbæk, Roskilde, Frederikssund og Lejre Kommune 
arbejder sammen om at skabe en ny destination. 

- Mette Sandahl, projektleder, fortæller om projektet Maritim Turisme, 
der med udgangspunkt i konkret og lokal forretningsudvikling styrker 
samarbejdet på tværs af Halsnæs, Gribskov og Helsingør Kommune.           

- Karsten Justesen, direktør i Destination Sønderjylland, fortæller om, 
hvordan man i det sønderjyske turismesamarbejde arbejder på tværs. 

 

Kl. 11.15 Anders Mogensen, partner i Seismonaut og stifter af den digitale platform 
Gaest.com, deler perspektiver på digitalisering af dansk turisme. Hvor vig-
tigt er det? Hvor langt er vi? Og hvordan vælger man som kommune den 
rette strategi? 
 

Kl. 11.45 Hvad er din største udfordring? 
 

Kl. 12.00 Frokost 
 

Kl. 13.00 Tre konkrete bud på, hvordan man får mere for turismekronerne med op-
læg fra: 

- Direktør Peer H. Kristensen, VisitAarhus, fortæller om, hvordan man i 
Aarhus har skabt bedre turismeservice gennem samarbejde med er-
hvervsaktørerne.  

- Iværksætter Rikke Stoltz, privat operatør på cykelfærgen Elefanten, 
der sejler mellem Dragør og Lindhamn, giver et perspektiv på samar-
bejde fra den private aktørs side og kommer med gode råd til, hvordan 
kommuner kan stimulere til samarbejde.  

- Bestyrelsesformand Bjørn Svensson fra StreetDome i Haderslev Kom-
mune fortæller om, hvordan skateboard og bmx tiltrækker store spon-
sorer til gavn for turismen i tæt samarbejde med kommunen.  

 
Kl. 14.00 Dagens input omsættes via KL’s Co-Creation spil, og vi udvikler fælles svar 

på udfordringerne 
 

Kl. 15.00 Tak for i dag 

 


	Regnskab for KL's Turismetræf 2017 ( 2017/114673 )
	Turismetræf 2017 - program ( 2017/114845 )

