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BESLUTNINGSREFERAT AF BESTYRELSESMØDE I FORENINGEN 
PARTNERSKAB FOR VESTKYSTTURISME  
 
10. oktober 2022 kl. 10.00-13.00 inkl. frokost    
 
Mødet blev afholdt hos: 
Destination Vesterhavet, Kirkevej 4, 6960 Hvide Sande  
 
 
Deltagere 
Bestyrelse 
Formand Mogens Christen Gade, Borgmester Jammerbugt Kommune  
Næstformand Michael Madsen, Indehaver Jyllandsakvariet 
Claus Pedersen, Direktør Ribe Danhostel  
Frank Jensen, Borgmester Fanø Kommune 
Janne Grønkjær Henriksen, Marketingdirektør VisitDenmark 
Pia Loft, Direktør Feriehusudlejernes Brancheforening  
 
Sekretariatsgruppe 
Jens Hausted, Direktør Dansk Kyst- og Naturturisme  
Peer Kristensen, Direktør Destination Vesterhavet 
Peter Krusborg Pedersen, Direktør Destination Nordvestkysten 
Hans Peter Folmann, Direktør Destination Vadehavskysten 
Mette Trads, udviklingskonsulent, Dansk Kyst- og Naturturisme (referent)  
 
Afbud 
Per Dam, Direktør Sol og Strand Feriehusudlejning 
Helle Ølgaard, Leder Tirpitz, Varde Museerne 
Hans Østergaard, Borgmester Ringkøbing-Skjern Kommune 
 
 
 
Dagsorden  

 
1 Godkendelse af referat fra sidste møde  

1.1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 29. juni 2022 jf. bilag 1 
uddybende referat, samt beslutningsreferat bilag 2. 

* Referatet blev godkendt.  
 

2 Orientering om status /siden sidst (til orientering og drøftelse)  
2.1 Orientering fra formanden 

 
*Formanden orienterede kort omkring status siden sidst.  
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2.2 Orientering fra sekretariatet 
2.2.1 Nøgletal, jf. bilag 3 

*Generelt ser tallene meget fornuftige ud og der er flotte vækstrater på tværs af hele 
kysten.  
 

2.2.2 Forventninger til sæson 2023  
*Der er meget blandede forventninger til 2023, men generelt er aktørerne lidt 
bekymret grundet den stigende inflation og de stigende energipriser.  
 
 
 

2.3 Orientering fra destinationerne - bestyrelse til bestyrelse  
 

* Destinationerne orienterede omkring aktuelle emner i deres respektive bestyrelser. 
Udover deltagelse og involvering i relevante projekter, har de hver især ekstra fokus 
aktuelle emner relevant for deres destination.  
 
 
 

2.4 Drøftelse af aktuelle policy emner  
2.4.1 Fælles tilgang til autocampere på Vestkysten (se opsamling 

på Autocamperanalyse fra 2020 i bilag 4)  
 
*Jens indledte emnet med en kort status og herefter drøftede man mulige tiltag og 
indgangsvinkler til at arbejde med autocampere på Vestkysten.  
 
Der var bred enighed i bestyrelsen om at have en fælles tilgang til emnet på tværs af 
hele Vestkysten og at det er vigtigt at have fokus på det store potentiale der ligger i 
gæster i autocampere.  
 

2.4.2 Emner på tværs af Vestkysten ift. det kommende 
folketingsvalg (bilag 5 eftersendes) 

 
*Emnet blev indledningsvist drøftet under formandens status, hvor det ligeledes blev 
fastslået, at det var et orienteringspunkt, der ikke skulle tages beslutning om i 
bestyrelsen.  
 
 

2.4.3 Opsamling på udfordringer fra sommeren 2022  
 
*Generelt er sommeren forløbet godt. Der var store bekymringer på forhånd omkring 
mangel på arbejdskraft, men det virker til at erhvervet har klaret sig igennem på 
fornuftig vis.  
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3 Orientering om nye turismefremmetiltag af større betydning for Udviklingsplan 
for Vestkysten (orientering og drøftelse)  

3.1 Nationale og landsdækkende tiltag  
3.1.1 Opfølgning på tiltag omkring bæredygtige feriehuse  

 
*Der er godt gang i initiativer omkring bæredygtige feriehuse. Mange bureauer er 
meget opmærksomme på det, og hos Feriehusudlejernes Brancheforening er man i 
gang med at få defineret nogle indikatorer for hvornår et feriehus er 
"energigennemtænkt" med henblik på at udforme en mærkningsordning.  
 
 

3.1.2 Planlovsudfordringer - invitation til indenrigs- og 
boligministeren  

 
*Ministerinvitation er ikke aktuel lige pt. grundet det kommende valg.  
 
 

3.2 Nye tværgående vestkysttiltag  
3.2.1 Opsamling på Udviklingsplan for Vestkysten  

 
*Jens Hausted orienterede at der generelt er gang i mange initiativer som adresseres 
i udviklingsplan for Vestkysten. Dog er der også et par opmærksomhed punkter 
omkring kommunernes økonomi de kommende år, og mulig medfinansiering til 
initiativer. Ligeledes kan der også være en udfordring med turismens forankring 
lokalt.  
 

3.2.2 Vestkysten som samlet powerbrand 
* Projektet der går på tværs af de 3 destinationer er godt i gang.  
 
 
  

3.2.3 Fælles ansøgning til Erhvervsfremmebestyrelsens pulje til 
lokale og tværgående turismeprojekter i 2023  

 
*Der er netop åbnet op for nye ansøgninger til Erhvervsfremmebestyrelsens pulje til 
lokale og tværgående turismeprojekter i 2023 med ansøgningsfrist den 1. februar 
2023.  
 
 
 

3.3 Øvrige projekter/initiativer 
 

* Der blev ikke drøftet yderligere under punkt 3.  
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4 Interne og eksterne møder med samarbejdspartnere (til orientering)  

4.1 Orientering om borgmestermøde 22/8 ved formanden 
 

*Formanden orienterede kort omkring mødet. Der var stor opbakning til samarbejdet 
på mødet, og der er generelt stor opbakning til at prioritere turismen, selvom 
økonomien i kommunerne er stram.  
 

4.2 Næste borgmestermøde den 24/11 
 

4.3 Udkast til mødeplan 2023 jf. bilag 6  
 

*MTN indkalder til møderne, og ved mange afbud findes ny dato.  
 
 

4.4 Realdania ved Jens Hausted  
 

*Jens Hausted orienterede kort omkring samarbejdet med Realdania.  
 
5 Siden sidst / bordet rundt  
 
*Der blev givet en kort status bordet rundt, da der ikke var mere tid tilbage på mødet.  

 
6 Næste møde  

6.1 Næste møde afholdes 12. december 2022 hos Destination 
Nordvestkysten, Aabybro  

 
7 Eventuelt  
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