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#dkturisme

TurismeTr æf 2016
- København 25. januar 2016 

Kommunerne spiller en afgørende rolle for, at potentialet i dansk 
turisme indfries i samarbejde med erhvervslivet og turismens øvrige 
aktører i større enheder på tværs af offentlige og private interesser.
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Program
/ Mandag den 25. januar 2016

 
 

ankomst, registrering og morgenmad

Velkomst 
- turismens økonomiske betydning
Dagens ordstyrer præsenterer program og filmen  
”Dansk turismes betydning og vækstpotentiale” vises. 

 turismen i kommunerne skal skabe vækst  
og nye arbejdspladser  
som en del af regeringens vækstplan Vækst i 
hele Danmark planlægger regeringen i foråret at 
fremlægge den første nationale turismestrategi i 
Danmark på baggrund af arbejdet i Det nationale 
Turismeforum. Kl præsenterer i den forbindelse Kl’s 
turismepolitiske anbefalinger til regeringen og den 
kommende nationale turismestrategi.
 
overborgmester og medlem af Kl’s bestyrelse  
Frank Jensen (S), Københavns Kommune 

Vækst i hele Danmark - regeringens pri-
oritering i udviklingen af dansk turisme   
regeringen har åbnet op for flere muligheder til 
kommunerne for udvikling af særligt landområder 
med de nye ændringer i planloven. Derudover fører 
regeringen etableringen af en ny struktur i dansk 
turisme med tre selskaber for storby-, erhvervs- og 
kyst og naturturisme videre fra den forrige regering. 
hvilke prioriteringer ønsker regeringen i den kom-
mende nationale turismestrategi for vækst i dansk 
turisme i hele Danmark? 
 
erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) 

Kort pause

Airbnb  
– en digital markedsplads for turister
Fremtidens turist er digital. Digitalisering af turisme-
produkterne er inde i en rivende udvikling og flere 
velkendte portaler og websites bliver erstattet med 
nye produkter. Det seneste nye er airbnb, der blev 
grundlagt i 2008 og har base i san Fransisco. airbnb 
er allerede nu en troværdig netværksmarkedsplads, 
hvor folk kan udleje, opdage og booke unikke, 
private boliger i hele verden - online fra en mo-
biltelefon, computer eller tablet. hvad er fremtidens 
trends?
 
landechef for norden aja guldhammer, airbnb  

TurismeTræf 2016

Dagens ordstyrer er: 
ekstern lektor og turismeforsker, 
Peter Kvistgaard, aalborg Universitet

09.30

10.00

10.10

10.30

11.00

11.15



Konference
Kl’s turismetræf 2016

 
 

second Cities er det nye sort 
i turismebranchen 
second Cities er et voksende begreb. bevidste rej-
sende har allerede set hovedstæderne i europa, og 
de næststørste byer spiller en større og større rolle. 
nogle byer har ligefrem overhalet deres hovedstad, 
som f.eks. barcelona, der tiltrækker langt flere turister 
end Madrid. I Danmark er aarhus kommune en af 
de hurtigst vækstende byer i europa. hvilke inter-
nationale trends satser kommunen på, og hvordan 
bidrager erhvervsturismen til, at arla og aarhus 
Universitet får tiltrukket de helt rigtige internationale 
vidensmedarbejdere?
 
Direktør i visitaarhus og medlem af vækstforum   
Midtjylland, Peer H. Kristensen 

Frokost

 SESSIONER (se næste side)
med fokus på investeringspotentialer og offentligt
-privat samarbejde, udvikling af kystbyerne og 
tværkommunal produkt- og destinationsudvikling 

Pause med kaffe/kage 

 turismeudvikling 
i oplevelsesklynger tiltrækker 
virksomheder, kapital og vækst   
Industriel klyngeudvikling har længe været på den 
politiske dagsorden i Danmark. Turismeklynger er 
derimod et nyere fænomen i Danmark, som er i 
stigende udvikling. siden 2013 har Danmark haft 
et særligt klyngecharter, som definerer principper 
for samspillet mellem erhvervsorganisationer og 
klynge- og netværksorganisationer. er klynger i lokal 
turismeudvikling svaret på vækstudfordringen i de 
danske landdistrikter?
  
Direktør Hans-Jørgen olsen, geopark odsherred

Direktør alice Bank Danielsen, skiveegnens erhvervs 
og Turistcenter

Kulturturisme skaber vækst i hele Danmark   
Kulturturisme er på verdensplan den hastigst vok-
sende form for turisme, og tegner sig pt. for 40 pct. 
af den globale turisme. oeCD har udpeget kultur-
turisme til at være det største og hastigst voksende 
turismemarked, der ud over ekstra indtjening også 
vil spille en betydelig rolle i forhold til at styrke 
landets konkurrencekraft og attraktivitet. hvordan 
får Danmark en større andel af kulturturisterne både 
i og uden for de store byer? Med attraktive og pro-
fessionelle kulturinstitutioner spredt ud over hele 
landet er der et stort potentiale for at løfte opgaven. 

borgmester Erik Buhl Nielsen (V), varde Kommune
 
Kultur- og fritidsborgmester og Medlem af Kl’s 
bestyrelse Carl Christian Ebbesen (DF), Københavns 
Kommune

DEBAT 
Hvordan skaber i en større sammenhæng  
i den offentlige turismefremme?  
hør hvad status er i de nye turismeselskaber og 
visitDenmark. De tre direktører kommer og fortæller 
om, hvordan kommunerne skal arbejde sammen 
med selskaberne i fremtiden? hør også, hvordan ud-
viklingsselskaberne agerer i forhold til de regionale 
vækstfora. er der sikret en arbejdsdeling med den 
nye struktur, så vi får et mere sammenhængende 
system i dansk turisme? Der lægges op til dialog og 
spørgsmål.  

Direktør Jens Hausted, Dansk selskab for Kyst- og  
naturturisme
 
Direktør mikkel aarø-Hansen, Formand for wonderful 
Copenhagen og næstformand for MeetDenmark 
 
administrerende direktør Jan olsen, visit Denmark

 opsamling på dagen

11.45

12.15

13.15

14.15

14.45

15.15

15.45

16.15



Konference
KL’s turismetræf 2016
Konference
Kl’s turismetræf 2016

/ session 1

investeringspotentialer og offentlig/privat samarbejde  
Fornyet udvikling af turismepotentialet, særligt ved kysterne, kræver at sektoren bliver mere 
attraktiv at investere i. Det gælder både ved kysterne og i de større byer. hvilke perspektiver 
og (uindfriede?) muligheder findes der for fornyet investering i turismeerhvervene og hvilken 
rolle spiller offentlige myndigheder i forhold til at få indfriet disse? Kan vi finde nye modeller 
for offentlige-private samarbejder omkring investering og kvalitetsløft inden for geografisk 
afgrænsede områder? 

Investeringspotentialer i dansk kystturisme 
v/Formand Bent Larsen, visionsgruppen for nord-als  
offentlig/privat samarbejde – et eksempel fra Nordtyskland 
v/hotelejer, albrecht Kurbjuhn, hotel Polar-stern 
offentlig/privat samarbejde efter BiD modellen – erfaringer fra ind- og udland
v/Direktør ole Bach, Kvæsthusselskabet og sankt annæ selskabet

eftermiddagens sessioner har 
dialog og debat i fokus. omdre-
jningspunktet er tre centrale 
temaer med afgørende betydning 
for den videre udvikling og vækst 
i turismeerhvervet. Det gælder 
hhv. (1) Investeringspotentialer 
og offentlig/privat samarbejde, 
(2) Udvikling af kystbyerne samt 
(3) Produktudvikling på tværs. 
Med afsæt i korte og konkrete 
oplæg fra forskellige relevante 
oplægsholdere lægges op til 
debat i salen om de udfordringer 
og problemstillinger, som der er 
– og hvilke nye veje, som der skal 
betrædes i de kommende år?

sessioner
/ kl. 13.15 - 14.15

/ session 2

udvikling af kystbyerne 
Kystbyerne spiller en central rolle for indfrielsen af potentialet for udviklingen i turismen. 
De skal både rumme bymæssig kvalitet og egenart, og samtidig kunne tilbyde en række 
opholds- og indkøbsmuligheder for at fungere som attraktive støttepunkter for turisternes 
ophold ved de danske kyster. Udviklingen af kystbyer er en kompleks affære og indebærer ofte 
en række forskelligartede tiltag. god planlægning med fokus på både kvalitet og realistiske 
investeringspotentialer er helt centralt og emnet er aktualiseret af forsøgsordningen ved 
kysterne. hvad er god kystbyplanlægning? vi inspireres blandt andet af hjørrings kommunes 
udviklingsarbejde i hhv. løkken og lønstrup.   

Planlægning og vækst i dansk kystturisme går hånd i hånd 
v/ekstern lektor og turismeforsker Peter Kvistgaard, aalborg Universitet
Planlægning og udvikling af Løkken by samt Lønstrup
v/Chefkonsulent Helle Lassen, hjørring kommune

/ session 3

tværkommunal produkt- og destinationsudvikling 
Der er et potentiale for at styrke den tværkommunale produkt- og destinationsudvikling på 
tværs af forretningsområder. Turisterne efterspørger i stigende grad større og mere varierede 
pakkeløsninger i dansk turisme. For kyst- og naturturisten er attraktionerne fx ofte knyttet op 
til de stedbundne kvaliteter, såsom nærheden til kysten, naturoplevelser, badning, vandsport 
og havnemiljøer. Men visitDenmarks analyse af kulturturismen i Danmark viser også, at 
turisterne har mere end ét motiv til at vælge Danmark fx lokal kulturarv og øvrige kulturelle 
tilbud. Der er nye og spændende muligheder for at udnytte de stedbundne kvaliteters 
økonomiske potentialer, som kan understøtte turisternes oplevelser, overnatningssteder, 
forbrugsmuligheder etc. hvordan sikrer vi, at produkt- og destinationsudvikling skabes med 
fokus på turisternes efterspørgsel?

Få mere ud af ressourcerne ved at løfte i flok og få en større slagkraft sammen 
v/Kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen, syddjurs Kommune
Fælles indsats for turistfremme i Nordjylland 
v/Direktør Lars Enevold, Destination nordjylland 
Turismeudvikling i oplevelsesklynger 
v/ekstern lektor John Hird, aalborg Universitet

ordstyrer: Karoline amalie Steen, Kontorchef, Kl

ordstyrer: Berit mathisen, Chefkonsulent, Kl

ordstyrer: John Hird, ekstern lektor, aalborg Universitet



Konference
KL’s turismetræf 2016

/ Faktaark

Baggrund og formål 
 
”MeetDenmark – Dansk Erhvervs- og 
Mødeturisme” er ét af de tre nationale 
turismeudviklingsselskaber, som er 
oprettet i forlængelse af den nye lov 
om dansk turisme fra december 2014. 
MeetDenmark har til formål at fremme 
dansk erhvervs- og mødeturisme – 
herunder at styrke den private og offentlige 
indsats for at tiltrække flere internationale 
møder og kongresser til Danmark. 

visionen er, at Danmark de kommende 
år skal konsolidere sig blandt verdens 
foretrukne destinationer for afholdelse 
af internationale kongresser og møder. 
Konkret er det målet, at foreningens indsats 
alene i perioden 2015-2016 skal skabe en 
samfundsøkonomisk omsætning på knap 
500 mio. kr. og en afledt beskæftigelse på 
ca. 600 årsværk. 
 
Samspil mellem meetDenmark 
og kommunerne
Ud over kerneindsatsen at vinde 
internationale kongresser til landet, 
arbejder MeetDenmark med initiativer, 
der skal styrke destinationernes 
rammebetingelser, skabe større kendskab 
til Danmark som en innovativ og 
bæredygtig kongresdestination samt sikre 
stærkere synergier mellem kongressernes 
mange delegerede og værtsbyernes 
borgere og virksomheder. nedenfor 
skitseres eksempler på to af foreningens 
konkrete indsatsområder, hvor kommuner 
og MeetDenmark har fælles interesser. 
 

Outreach: aktiviteter der integrerer 
kongresdeltagere med byens borgere, 
virksomheder samt uddannelses- og 
videnmiljøer kan have stor betydning 
for den regionale/lokale innovation, 
omsætning og jobskabelse. således 
kan outreach-aktiviteter bl.a. 
bidrage til branding af byen over for 
kongresdeltagere, samtidig med at 
videnudveksling og netværksskabelse 
kan øge den lokale innovationsevne. 

MeetDenmark og kommunerne kan 
arbejde tæt sammen om at skabe 
outreach-aktiviteter i byerne – fx 
at få de deltagende forskere ud af 
konferencelokalerne for at komme i 
dialog med de lokale virksomheder 
og uddannelses- og videninstitutioner. 
endvidere kan MeetDenmark og 
kommunerne samarbejde om at måle 
effekterne for byerne samt skabe et 
inspirationskatalog med best practice. 

medlemskab og kontingent 
MeetDenmark er etableret som forening 
primo 2015 af de fem regioner og 
erhvervs- og vækstministeriet. Foreningens 
medlemmer består af Inspiring Denmark, 
visitaalborg, visitaarhus, wonderful 
Copenhagen og visitDenmark. Under 
foreningen er også etableret et vestdansk 
Partnerskab mellem de vestdanske regioner. 

Produktinnovation på tværs: Det er 
svært at få nye kunder, og de fleste 
erhvervsvirksomheder satser derfor 
også på at skabe større mersalg til 
deres eksisterende kunder. Dette 
bør også have høj prioritet inden for 
turismen, da der ligger et betragteligt 
samfundsøkonomisk potentiale i at 
tænke på tværs af rejsesegmenter 
og fx udvide erhvervsturismen 
ind i både storby- samt kyst- og 
natursegmenterne. 

De tre nationale turisme-
udviklingsselskaber og landets 
kommuner kan arbejde sammen om at 
bearbejde de mange erhvervsturister, 
som MeetDenmarks destinationer hvert 
år trækker til landet. Fx ved at identificere 
og skabe de oplevelsesprodukter, der kan 
motivere erhvervsturisten til at forlænge 
forretningsrejsen, medbringe ægtefællen 
eller komme tilbage i privat regi.

se MeetDenmarks strategi på: www.meetdenmark.dk

Kommuner og andre juridiske personer, 
der er aktivt erhvervsudøvende inden 
for foreningens formål, kan optages 
som medlemmer. Kontingentet for 
det kommende år vedtages hvert år 
på generalforsamlingen. aktuelt har et 
medlem, der har betalt et årligt kontingent 
på minimum 175.000 kr., én stemme på 
generalforsamlingen. 
 

MeetDenmark – Dansk erhvervs- og mødeturisme
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Baggrund og formål 
 
Dansk Kyst- og naturturisme (DKnT) er ét af 
de tre nationale turismeudviklingsselskaber, 
som er oprettet i forlængelse af den nye lov 
om dansk turisme fra december 2014. Dansk 
Kyst- og naturturisme har til formål at frem-
me kyst- og naturturismen i hele Danmark 

Det gøres ved: 
•	 at tage udgangspunkt i en 

potentialevurdering og dermed udvikle 
kyst- og naturturismen dér, hvor 
mulighederne for vækst i overnatninger og 
omsætning er størst. 

•	 at prioritere at få hele værdikæder til 
at arbejde sammen i partnerskaber 
med henblik på at udvikle nye 
turistdestinationer eller styrke eksisterende 
destinationer. 

•	 at etablere vestkyst- og 
østersøpartnerskaberne for at udvikle 
og skabe vækst i de vigtigste kyst- og 
naturturisme-feriesteder. 

•	 at fremme erhvervsudviklingen i de 
virksomheder, der beskæftiger sig med 
turisme - fra transport og overnatning over 
attraktioner og oplevelser til gastronomi og 
kulturinstitutioner. 

Målet er, at genvinde markedsandele på vores 
primære markeder og opnå vækstrater på 
højde med vore nære konkurrenter. Konkret 
sigtes der efter en vækst i overnatninger på 
15,8% fra 2014-2020.  

Samspil mellem DKNT, 
partnerskaber og kommuner 
samspillet mellem kommunerne og 
DKnT foregår i høj grad i regi af de ovenfor 
nævnte partnerskaber, der vil udføre 
relevante programindsatser i den samlede 
handlingsplan for kyst- og naturturismen i 
Danmark.
 
Partnerskab for vestkystturisme har de 
11 vestvendte jyske kommuner som 
medlemmer og er åbent for alle tilstødende 
kommuner, der kan se en fordel i at koble 
sig på indsatserne i partnerskabet. De 
deltagende kommuner forpligter sig til 
at understøtte arbejdet ved at afsætte 
ressourcer og evt. medfinansiering i forhold 
til partnerskabets aktiviteter.

Partnerskab for østersøturisme tæller de tre 
KKr’er i østersøområdet som medlemmer, 
og er ligeledes afhængige af kommunernes 
understøttelse af aktiviteterne. 

Handlingsplan for 
kyst- og naturturisme i Danmark
DKnT og partnerskaberne arbejder i høj grad 
på at skabe sammenhæng, synergi og større 
skala på turismefremmeindsatserne, såvel 
i forhold til forretnings og destinationsud-
vikling som branding og synlighed. Den sam-
lede handlingsplan angiver de programmer, 
der vil blive arbejdet med i regi af DKnT:
 
 
 

Det er afgørende for indfrielse af det samlede 
potentiale i kyst- og naturturismen, at der 
kan skaffes den nødvendige tilslutning hos 
private og offentlige interessenter samt 
tilstrækkelig finansiering og ressourcer til 
realisering af handlingsplanens intentioner. 
her spiller kommunerne en afgørende 
rolle. skaleringen af de konkrete indsatser 
vil afhænge af tilslutningen. Kun gennem 
opbakning fra såvel offentlige som private 
spillere, kan de ambitiøse nationale 
vækstambitioner om at fremme kyst- og 
naturturismen i hele Danmark – nationalt, 
regionalt og lokalt - indfries.

masterplan 
for destinationsudvikling

Destinations- og feriestedsudvikling

Investeringsplan/investeringscases

Markedsrelevant kapacitet og 
kvalitetsudvikling

oplevelsesudvikling inden for de tre 
oplevelsestyper
 - herunder særligt fokus på aktiv   
   naturturisme

Program for markedsføring 
(særligt fokus på udvalgte markeder/målgrupper)

- Marked Tyskland
- Marked Danmark
- andre markeder
- Program for kompetenceudvikling
- Vækstprogram for Vestkystturisme
- Vækstprogram for Østersøturisme

Dansk Kyst- og Naturturisme
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Baggrund og formål 
 
Turismeudviklingsselskabet for Dansk stor-
byturisme er forankret i Fonden wonderful 
Copenhagen i forlængelse af den nye lov 
om Dansk Turisme (december 2014) med 
det formål at udvikle og eksekvere en 
national storbyturismestrategi, som skal 
skabe ny vækst og vinde internationale 
markedsandele. 

selskabet for Dansk storbyturisme er det 
eneste af de tre udviklingsselskaber, der 
ikke har modtaget basisfinansiering til en 
fælles indsats. selskabets udgangspunkt 
vil være en projektspecifik tilgang, der skal 
sikre nytænkning i dansk storbyturisme på 
tværs af de fire største danske byer. 

selskabet for Dansk storbyturisme er 
formaliseret som et samarbejde mellem 
turismeorganisationerne i aarhus, aalborg, 
odense og København. sekretariatet er 
forankret hos wonderful Copenhagen. 

Samspil mellem dansk storbyturisme og 
kommunerne
samspillet med kommunerne vil være 
afgørende for storbyturismens indsatser. 
ved prioriteringen af fælles indsatsområder 
har byerne lagt vægt på den additionelle 
værdiskabelse ved samarbejdet. Ind-
satserne bør skabe grundlag for ny vækst 
med udgangspunkt i konkrete og doku-
menterede vækstpotentialer – også for en 
bredere geografi end storbygrænserne. 

Dansk storbyturisme vil i 2016 koncentrere 
den fælles indsats omkring følgende om-
råder, hvor samspillet med kommunerne vil 
være centralt for resultatskabelsen:  

•	 Indsats for strategisk brug af data 
(smart Cities): De danske byer skal være 
førende inden for strategisk brug af 
turismedata. ved kortlægning og brug 
af de mange digitale spor, som alle i dag 
efterlader sig, vil dansk storbyturisme 
kunne agere vidensbaseret og målrettet 
ift. service- og produktudvikling. byerne i 
storbyturismesamarbejdet vil ofte være 
den primære indgang til resten af landet 
for internationale turister. byerne udgør 
derfor opsamlingspunkt for en kritisk 
masse af turismedata, og derved også 
mest oplagte drivkraft for den strategiske 
dataindsats og -brug. Kommunerne er 
centrale ift. den konkrete værdiskabelse af 
dataindsatsen. Indblik i turistens rejse- og 
adfærdsmønstre rummer store muligheder 
for produktinnovation, der nødvendigvis 
skal forankres lokalt for at opnå fuldt 
vækstpotentiale. samspillet mellem Dansk 
storbyturisme og kommunerne vil i den 
forbindelse være tæt og fortløbende. 

•	 Strategisk indsats for at maksimere 
genbesøg: Med aarhus 2017 som første 
case vil Dansk storbyturisme udvikle 
en genbesøgsstrategi, der skal sikre at 
tilsvarende store events og initiativer 
ikke blot tiltrækker gæster og medier 
til destinationen under eventen, men 

at værdiskabelsen også udbredes til 
efterfølgende år og til øvrige danske 
destinationer. rationalet er, at første 
møde med turisten også er bedste 
møde til mersalg. her vil den bredere 
kommunegeografi være en væsentlig del 
af den nødvendige produktdiversificering 
til tiltrækning af genbesøgsturister. 

•	 Indsats for at styrke international 
tilgængelighed: øget international 
tilgængelighed er afgørende for 
at sikre en voksende international 
gæstestrøm. Den eksisterende indsats 
i regi af global Connected styrkes ved 
et tættere samarbejde mellem byerne. 
nye flyforbindelser øger ikke blot 
tilstrømningen af internationale gæster, 
men tiltrækker også internationale 
investeringer, internationalt talent og 
skaber jobs – ikke kun i de kommuner, 
hvor lufthavnene er placeret, men også i 
en bredere dansk geografi. 

storbyturisme er den ferieform, der har 
den højeste andel af internationale turister 
og dansk storbyturisme vil være afgørende 
drivkraft for turismens fortsatte vækst. 
Uden basisfinansiering er storbyturismens 
fælles indsats afhængig af projektspecifik 
tilslutning fra flere aktører. her spiller kom-
munerne en central rolle, ikke blot i forhold 
til finansiering, men også i forhold til at sikre 
den lokale opbakning og forankring, der er 
afgørende for de strategiske indsatsers resul-
tatskabelse, herunder ovennævnte. 

Dansk storbyturisme – Wonderful Copenhagen
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Stine arthur, Udviklingskonsulent, holbæk Kommune 3

Svend Erik autzen, Formand for teknikudvalget, Kalundborg Kommune 2

Jeppe axelgaard, Praktikant, hjørring Kommune 2

Jona Sloth Bach, Journalist, avisen Kommune
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Nanna Balsby, Konsulent, nb Tourism 1

Christian Barding, Centerchef, guldborgsund Kommune 2
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Lisbeth Bilde, souschef, hjørring Kommune 3

Kirstine Bille, viceborgmester, fmd. udvalg for Plan, Udvikling og Kultur, syddjurs Kommune 3

ole Bjerregaard, byrådsmedlem, syddjurs Kommune 3

ann Elisabeth Bjerrehøj, leder af ekstern Udvikling, ringkøbing-skjern Kommune 2

Britt Kjøng Bjørn, Kulturkonsulent, greve Kommune 3

Thomas Breinholt, Projekt assistent, odense&Co 3

Hanne Brodersen, Udviklingskonsulent, skive Kommune 1

Karen Brosbøl Wulf, Chefkonsulent, Dansk erhverv 2

Johanne Bugge, Turismerådgiver, Johanne bugge experience Consult 1

Karsten Bækgaard, Kontorchef, region Midtjylland 3

Johanne Christensen, vækstkonsulent, sorø Kommune 3

Niels Christiansen, byrådsmedlem, varde Kommune 2

Tanja Christiansen, Udviklingschef, Morsø Kommune 1

anders Danielsen, Fuldmægtig, erhvervs- og vækstministeriet 1
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Peter E. graversen, leder, enjoy limfjorden 3
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Deltagerliste
/ vi byder velkommen til
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marianne Ellersgaard, Projektchef, Frederikshavn Kommune 2

Lars Enevold, Direktør, Destination nordjylland 3

Iver Enevoldsen, borgmester, ringkøbing-skjern Kommune 2

Lars Falk, adjunkt, University College nordjylland 3

Sofie Falkenberg Buhl, branchekoordinator, Københavns erhvervshus 3

Tina Farup Christensen, Udviklingskonsulent, varde Kommune 1
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Karsten Frederiksen, viceborgmester, brønderslev Kommune 2
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Lars Hajslund, Turistdirektør, visitherning 3
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Jens Hausted, Direktør, Dansk Kyst- og naturturisme -

Pennie Henriksen, erhvervskonsulent, Thisted Kommune 1

Kristian Heunicke, Direktør, Kl 1

John Hird, ekstern lektor, aalborg Universitet 3

Kenneth L. Hjorth-Hansen, økonomisk politisk konsulent, Campingrådet 1

Kaj Holdensen, Kasserer, Fritidshusejernes landsforening 2

Jesper Hosbond Jensen, Kommunaldirektør, syddjurs Kommune 3

Jan Howardy, landsformand, Fritidshusejernes landsforening 2

Hanne Hylander, specialist, Ishøj Turist & erhverv 3

Jesper Hyldal, specialkonsulent, Københavns Kommune 1

Henrik Høeg-andersen, Kommunalbestyrelsesmedlem, guldborgsund Kommune 1

Kim Høfler, Turistchef, struer-egnens Turistforening 3

malene Højberg, Udviklingskonsulent, skanderborg Kommune 3

Tanja Höper, Udviklingskonsulent, hillerød Kommune 1
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morten Jepsen, områdeleder, helsingør Kommune 2
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rasmus Jerver, Turistdirektør, visitaalborg 1

mikkel Johansen, Direktør, Tønder erhvervsråd 3

Henrik Brade Johansen, Kommunalbestyrelsesmedlem, lyngby-Taarbæk Kommune 3

anders Johansen, Udviklingskonsulent, Destination lillebælt 2

Karsten Justesen, Direktør, Destination sønderjylland 3
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John Noes Jørgensen, Chefkonsulent, gribskov Kommune 2

mathilde Bolt Jørgensen, Fuldmægtig, erhvervs- og vækstministeriet 2

Birthe Jørgensen, Teamleder for Forretningsudvikling og business Intelligence, Dansk Kyst- og naturturisme 1 

Caspar Jørgensen, specialkonsulent, Kulturstyrelsen 3

Bianca Jørgensen mercier, specialkonsulent, Københavns Kommune 3

Bettina Kampmann, Projektchef, visitnordsjælland 1

Joan Kamstrup, Kultur og Fritidschef, Mariagerfjord Kommune 1

morten Karlsbjerg, Direktør, bilund erhvervsFremme/visitbillund 1

Kristian Karstoft, specialkonsulent, roskilde Kommune 3

Charlotte Kastbjerg, Turistchef, visitviborg 3

Thomas Kastrup, Chef for Destination Fyn, Udvikling Fyn 3

Julie Lund Kiilerich, specialkonsulent, erhvervs- og vækstministeriet 2
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Kristian Dambo Knudsen, Fuldmægtig, erhvervs- og vækstministeriet 2

marianne Krawack, Projekt- og udviklingsleder, gribskov Kommune 2
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Sille Krüger, erhvervskonsulent, odsherred Kommune 3
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Peter Kvistgaard, ekstern lektor og turismeforsker, aalborg Universitet 2

Stig Langvad, Formand for Collective Impact gruppen rummelighed for alle, Danske handicaporganisationer 3

Bent Larsen, Formand, visionsgruppen for nordals 1

alma Larsen, Direktør, guldborgsund Kommune 3

Jacob Kirkegaad Larsen, Teamleder for Destinationsudvikling, Dansk Kyst- og naturturisme 3

Helle Lassen, Chefkonsulent, hjørring Kommune 2

Niels Peter V. Lauridsen, leder af Planlægning, ringkøbing-skjern Kommune 2

Sarah Lehmann, seniorkonsulent, Dansk Kyst & naturturisme, Partnerskabet for østersøturisme 1

Helle Lehrmann, Kulturkonsulent, rudersdal Kommune 3

Troels Lund Poulsen, erhvervs- og vækstminister, erhvervs- og vækstministeriet -

Niels madelung, Chefkonsulent, Dansk standard 3

anne madsen, byrådsmedlem, sorø Kommune 3

maria Lyngå madsen, Fuldmægtig, erhvervs- og vækstministeriet 3

anker madsen, Chefkonsulent, Direktionen, Friluftsrådet 2

Bent maigaard, Kommunalbestyrelsesmedlem, vordingborg Kommune 2

Liv malskær, Projektleder, ringkøbing Fjord Turisme 2

mette mandrup, Centerchef for Kultur, Fritid og borgerservice, slagelse Kommune 1
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Bjarne Holm markussen, Direktør, lyngby-Taarbæk Kommune 1

michael mathiesen, næstformand Kultur- og Turismeudvalg, helsingør Kommune 3

Berit mathiesen, Chefkonsulent, Kl

anders mogensen, Direktør, seismonaut a/s 2

Carsten mogensen, specialkonsulent, region nordjylland 1

Brian gardner mogensen, Direktør/partner, realise aps 1

Peter moltesen, Planlægger, erhvervsstyrelsen 1

Jens müller, Direktør, visit roskilde 3

Henrik møller, Formand Kultur- og Turismeudvalg, helsingør Kommune 1

Poul møller, Direktør, syddjurs Kommune 3

Lene møller Krabbesmark, Udviklingskonsulent, lolland Kommune 1

Stine møller Pedersen, sekretariatsleder, Dansk Turismefremme 3

morten Damggard Nielsen, Turismechef, vejle Kommune 1

Sune Nielsen, ø-Konsulent, holbæk erhvervsforum 3

Bjarne Nielsen, bestyrelsesmedlem/campingpladsejer, Campingrådet 2

Niels arendt Nielsen, Kontorchef, Kl

Jette Nielsen, Turistchef, visit Ikast-brande 3

anna Porse Nielsen, Direktør, Manto a/s 3

Lars Nielsen, adm. direktør, visitvestsjælland 3

Søren Nielsen, Udvalgsformand, skanderborg Kommune 1

Lars Nielsen, Turistchef, visitKøge 3

Erik Buhl Nielsen, borgmester, varde Kommune

Susanne Nordenbæk, Chef for turisme og oplevelsesøkonomi, Dansk erhverv 3

Nanna Nyholm, specialkonsulent, erhvervs- og vækstministeriet 3

Erik Nørreby, borgmester, Fanø Kommune 2

morten Nørup-Nielsen, Udviklingskonsulent, slagelse Kommune 3

Lea Vesterby olesen, Praktikant, Kl

Birgitte Hee olesen, Direktør, Inspiring Denmark 3

Jan olsen, Ceo, visitDenmark 1

Hans-Jørgen olsen, Direktør, visitodsherred 2

Jeanette olsen, afdelingsleder, slagelse Kommune 2

anna oosterhof, Udviklingschef, vesthimmerlands Kommune 3

Johan otte, Centerchef, sorø Kommune 1

Theis agger Pape, student, Kl

Per Pedersen, Procesudvikler, Meng & Compagny a/s 3

Per ole Petersen, Kommunalbestyrelsesmedlem, bornholms regionskommune 2

anders Emil Kann Petersen, student, Kl

Ellen Philipsen Dahl, Formand for beskæftigelses- og erhvervsudvalget, Morsø Kommune 2

Sofie Plenge, Konsulent, Kl

Peder Vagn Poulsen, Formand, visitranders 3

marianne Purup, Udvalgsmedlem, skanderborg Kommune 3

Sara Paarup, Centerchef, gribskov Kommune 3

Flemming rasmussen, Turismedirektør, Destination Djursland 3

Nina randrup rasmussen, Fuldmægtig, erhvervs- og vækstministeriet 3

Charlotte rassing, analytiker, visitDenmark 2
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Hans Henrik rolskov, byrådsmedlem, hedensted kommune 2

annika rosendal, Chefsekretær, Kl 1

Birgitte rønnow, Udviklingschef, lolland Kommune 1

Ditte Salling, Konsulent, odense&Co 3

Kristina Lehmann Schjøtt, Turismekonsulent, holstebro Kommune 2

Henriette Schultz, bosætningskonsulent, Kalundborg Kommune 2

Cathrine Sinding, Kultur- og fritidskonsulent, Kalundborg Kommune 2
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Nanna Skovrup, Kontorchef, region nordjylland 3
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Linda Sønderskov, specialkonsulent, høje-Taastrup Kommune 3
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Vibeke Tejlmand, Turismeservicechef, visitsydsjælland-Møn 1
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Thomas Trøster, Konsulent, Kl

Trine Schreiner Tybjerg, afdelingsleder for Plan & erhverv, lyngby-Taarbæk Kommune 3
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Helle Witt, specialkonsulent, erhvervs- og vækstministeriet 1
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maria aaen, Udviklingskonsulent, skive Kommune 3

mikkel aarø-Hansen, Direktør, wonderful Copenhagen -
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