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BESLUTNINGSREFERAT AF BESTYRELSESMØDE I FORENINGEN 
PARTNERSKAB FOR VESTKYSTTURISME  
 
12. december 2022 kl. 10.00-13.00 inkl. frokost    
 
Mødet blev afholdt hos:  
Destination Nordvestkysten, Skeelslundvej 99, 9440 Aabybro   
 
Deltagere 
Bestyrelse 
Formand Mogens Christen Gade, Borgmester Jammerbugt Kommune  
Næstformand Michael Madsen, Indehaver Jyllandsakvariet 
Helle Ølgaard, Leder Tirpitz, Varde Museerne 
Per Dam, Direktør Sol og Strand Feriehusudlejning 
Claus Pedersen, Direktør Ribe Danhostel (online) 
Frank Jensen, Borgmester Fanø Kommune (online) 
Janne Grønkjær Henriksen, Marketingdirektør VisitDenmark 
Hans Østergaard, Borgmester Ringkøbing-Skjern Kommune (online) 
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 
Helle Ølgaard, Leder Tirpitz, Varde Museerne 
 
 
 
Dagsorden  

 
1 Godkendelse af referat fra sidste møde  

1.1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. oktober 2022 jf. 
bilag 1 uddybende referat, samt beslutningsreferat bilag 2. 

* Begge referater blev godkendt.  
 

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

 
* Formanden orienterede omkring fine overnatningstal på tværs af hele Vestkysten.  
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2.2 Orientering fra sekretariatet 
2.2.1 Nøgletal, jf. bilag 3. Nøgletal inkl. oktober måned 

offentliggøres den 9. december og eftersendes 
 
* 2022 bliver rekordsæson i forhold til antal overnatninger. Både nationalt og på 
Vestkysten.  
 

2.2.2 Forventninger til sæson 2023  
* Antal bookede husuger for 2023 ligger på nuværende tidspunkt under 2022.  
 

2.3 Orientering fra destinationerne - bestyrelse til bestyrelse  
 
* Destinationerne har pt. et øget fokus på de mindre aktører, da der er generel 
bekymring omkring dem i forhold til deres fremadrettede drift med højere 
omkostninger og mulig faldende efterspørgsel.  
 
 

2.4 Drøftelse af aktuelle policy emner  
2.4.1 Turismens lokale aftryk - Vestkysten 

 
*Janne præsenterede helt nye tal for Vestkysten fra analysen "Turismens lokale aftryk". 
Overordnet set er de lokale borgere positive og oplever at turisme giver værdi til deres 
område.  
 

2.4.2 Fælles tilgang til autocamperturisme på Vestkysten (jf. notat 
i bilag 4)  

 
* Emnet er blevet drøftet på tværs af både borgmesterkredsen og i bestyrelsen i 
efteråret. Der er nu udarbejdet et kort notat som bringes i spil i forhold til en samlet 
ansøgning til erhvervsfremmebestyrelsen på tværs af destinationerne.  
 
 

2.4.3 Opfølgning på notat med politiske budskaber ift. 
valgkampen samt debatindlæg fra borgmestrene på 
Vestkysten 

 
* Formanden orienterede kort omkring de politiske budskaber udarbejdet af 
destinationerne ifm. folketingsvalget (tidligere fremsendt) og hvordan borgmestrene 
bakker op omkring budskaberne.   
 
 

2.4.4 Drøftelse af muligheder for opladning af elbiler på 
Vestkysten   

 
* Bestyrelsen drøftede bredt emnet omkring opladning af elbiler og de 
problematikker der findes i relation til emnet.  
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2.4.5 Håndtering af kommunikation i forhold til PFAS  
* Miljøstyrelsens målinger fra sommeren 2022 viser ikke PFAS målinger over 
grænseværdierne nogen steder på Vestkysten.   
 

 
3 Orientering om nye turismefremmetiltag af større betydning for Udviklingsplan 

for Vestkysten (orientering og drøftelse)  
3.1 Nationale og landsdækkende tiltag  

3.1.1 Kort status på tiltag omkring bæredygtige feriehuse  
 
* Feriehusudlejernes brancheforening er langt i forhold til en certificering af 
forbrugsvenlige feriehuse med fokus på vand- og el forbrug.  
 

3.2 Tværgående vestkysttiltag  
3.2.1 Opsamling på Udviklingsplan for Vestkysten 

3.2.1.1 Orientering om seminar "fra plan til 
virkelighed"   

 
*I marts måned afholdes, i samarbejde med Realdania, del to af et seminar for 
kommunaldirektører, tekniske direktører og planchefer med fokus på Udviklingsplan 
for Vestkysten.  
 

3.2.1.2 Orientering om evaluering af Realdanias 
program "Vestkysten viser vejen" 
 

*Evalueringen af "Vestkysten viser vejen" er endnu ikke offentliggjort.  
 
 

3.2.2 Vestkysten som samlet powerbrand  
3.2.2.1 Status på dataplatform  

 
* Dataplatformen er i den sidste fase før den skal ud og arbejde i erhvervet.  
 
 

3.2.2.2 Status på potentialeanalyse 
* Potentialeanalysen er godt på vej og udbudsrunden på udarbejdelse af analysen 
slutter i denne uge.  
 

3.2.3 Ansøgninger til Erhvervsfremmebestyrelsens pulje til lokale 
og tværgående turismeprojekter i 2023  

3.2.3.1 Fælles ansøgning fra Vestkysten  
* Destinationerne arbejder på en fælles ansøgning til Erhvervsfremmebestyrelsen 
med ansøgningsfrist den 1. februar.  
 

3.2.3.2 Mulig ansøgning omkring nationalt 
dataprojektet  

*Jens Hausted orienterede om at man også har planer om at ansøge om et 
nationalt dataprojekt.  
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3.3 Øvrige projekter/initiativer 

3.3.1 Opfølgning på møde mellem Naturstyrelsen og Partnerskab 
for Vestkystturisme den 4. maj 2021.  

 
* Bestyrelsen besluttede at man gerne vil genoptage dialogen, og afholde et nyt 
fælles møde med Naturstyrelsen. I den forbindelse vil man opsamle relevante cases 
fra kommunerne.  
 
 
4 Interne og eksterne møder med samarbejdspartnere (til orientering)  

4.1 Orientering om borgmestermøde 24/11 ved formanden. Næste 
borgmestermøde er i forbindelse med årsmødet den 29. marts.  

 
*Formanden orienterede om at der er rigtig god opbakning til borgmestermøderne, 
og at den parallelle organisering med bestyrelsen og borgmesterkreds giver rigtig 
god synergi.  
 
 

4.2 Format for årsmøde  
 
*Formatet for årsmødet tænkes nogenlunde som sidste år, men korte oplæg og 
debat.  
 
 
5 Siden sidst / bordet rundt  
 
* Kort status bordet rundt.  

 
6 Næste møde  

6.1 Næste møde afholdes som et online møde den 9. februar 2023  
  
7 Eventuelt 

 
*Der blev ikke drøftet yderligere under eventuelt.  
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