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Pressemeddelelse 15.01.2018: 

Dansk Turismefremme får placering i Trekantområdet 
Efter 1. januar flytter Dansk Turismefremme til Vejle og får dermed en central placering i 

Danmark. De nye flotte lokaler ligger i samme bygning som Vejle erhvervs- og 

turismeservice, hvilket glæder både Sekretariatschefen for Dansk Turismefremme, Mads 

Sand, og Chef for Erhvervsservice og Turisme ho s Vejle Kommune, Morten Damgaard. Det 

betyder bl.a., at Dansk Turismefremme har mulighed for løbende at blive inspireret af den 

hverdag, som er en lokal turismeorganisations, tilføjer formand, Anne -Mette Knattrup. 

Siden 2010 har Dansk Turismefremme haft til huse i Randers. Til januar flytter organisationen til Vejle. 

Bestyrelsens valg faldt på Vejle på grund af byens centrale placering i Danmark. På den måde vil Dansk 

Turismefremme være inden for nær rækkevidde af medlemmerne fra hele landet.  

Den 19. januar fra kl. 13.00 til 15:30 afholdes Nytårsreception i de nye lokaler, hvor alle er velkomne.  

Dansk Turismefremmes nye lokaler er at finde i Erhvervenes Hus: Banegårdspladsen 6, 2. sal, 7100 Vejle. 

 

Dansk Turismefremmes formand, Anne-Mette Knattrup, udtaler: ”Gennem de seneste otte år har Dansk 

Turismefremmes sekretariat ligget i umiddelbar tilknytning til turistkontoret i Randers. I Randers har vi 

været rigtig glade for naboskabet, og det har været en fornøjelse at se sekretariatet vokse og udvikle sig till 

dét, det er i dag. Med nye opgaver og flere medarbejdere har Dansk Turismefremme behov for større 

lokaler, samtidig bliver sekretariatet med placering i Vejle placeret lidt mere centralt i landet. Med 

flytningen får vi nemmere ved at mødekoordinere med både vores medlemmer og vores nationale 

samarbejdspartnere i hovedstaden. Lokalerne ligger perfekt placeret lige overfor Vejles banegård og tæt på 

én af vores større medlemmer, nemlig VisitVejle.” 

Morten Damgaard, Chef for Erhvervsservice og Turisme hos Vejle Kommune, ser frem til den nye nabo: ”Fra 

Vejle ser vi frem til at Dansk Turismefremme flytter til byen. Som national turismeaktør og 

medlemsorganisation er Dansk Turismefremme med til at styrke mange af vores lokale indsatser, blandt 

andet inden for cykelturisme hvor vi er ved at igangsætte en større lokal satsning. Dansk Turismefremme er 

en spændende organisation med mange nye tiltag på vej, og jeg ser som erhvervs- og turismechef mange 

gode muligheder for synergi og samarbejde på tværs af både byens og trekantområdets aktører og 

initiativer. Jeg kender personligt Dansk Turismefremme særdeles godt og har tidligere i en årrække siddet i 

bestyrelsen. Jeg håber meget, at den nye placering kan være med til at styrke organisationen, og jeg ser 

frem til et naturligt tættere samarbejde med sekretariatet som nabo.” 

Mads Sand, Sekretariatschef i Dansk Turismefremme: ”Vi ser frem til den nye placering og de nye gode 

lokaler på Banegårdspladsen 6. Det er vigtigt, at det er nemt for vores interessenter at komme til os, og for 

os hurtigt at komme rundt i hele landet. Med de nye faciliteter får vi også mulighed for at holde møder, 

seminarer og workshops for vores medlemmer.” 

Dansk Turismefremme er en national, politisk uafhængig forening og medlemsorganisation. Medlemmerne 

er turistdestinationer, lokale turistorganisationer og kommuner, der arbejder med turismefremme i form af 

turistinformation, markedsføring og udvikling af turismen. I fællesskab med medlemmerne udvikler Dansk 

Turismefremme dansk turisme med fokus på det lokale niveau, blandt andet ved at facilitere samarbejde og 

udviklingsprojekter mellem kommunerne og turistorganisationerne på tværs af landet. 
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For flere oplysninger kontakt: 

Sekretariatschef, Mads Sand 

E-mail: mads@danskturismefremme.dk  

Tlf.nr. 53 53 36 50 
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 Chef for Erhvervsservice og Turisme hos Vejle Kommune, Morten Damgaard (th.) & Mads Sand, Sekretariatschef for Dansk Turismefremme (tv.) 

(Foto: Dansk Turismefremme) 
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