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FORMANDENS BERETNING 
 

Dansk Turismefremmes Generalforsamling, den 28. marts 2019 

Food Innovation House, Vejle – ved Morten Damgaard Nielsen  
 

 

Vi er i Dandy Business Park – I Food Innovation House 

Et miljø fyldt med iværksættere – og folk, som tager en chance og en risiko med en forretningsmodel, som 

de håber, at der holder. 

I Nabohuset bor Årets Iværksætter i Vejle. En god case, der har opfundet et innovativt produkt, der passer 

ind i tidens dagsorden – og opbygget et spændende forretningskoncept omkring det.  

De har lige nu kun en stor og overvældende udfordring – de mangler salg – og har gearet deres organisation 

med 5 medarbejdere til det salg af konceptet, som de endnu ikke har fået hul på. Omkostningerne løber… 

 

Sådan har jeg det lige nu i min position som formand for Dansk Turismefremme. 

 

Jeg oplevede for et år siden en tilbagekomst til en forening, som jeg har holdt af i mange år. Og har haft 

usigelig mange gode oplevelser i regi af. En historik, der går år tilbage – og har favnet et væld af 

spændende, dygtige og ikke mindst supersociale kolleger.  

 

Og jeg tændte i den grad på de strategiske muligheder. Javel, der lå udfordringer derude. Endnu en 

strukturreform på national niveau truede i farvandet. Ændringer som for branchen er langt mere 

vidtgående og betydende end kommunalreformen var det i 2007. Det var den reform som var grundlaget 

for at Dansk Turismefremme blev etableret i en proces, som afløser for Foreningen af Danske Turistchefer. 

Inden udgangen af 2020 vil der ifølge det nationale lovarbejde og overensstemmelsen med KL, ikke længere 

være kommunale driftsmidler til lokale turistforeninger. Men i stedet er fokus på midler til større 

destinationsselskaber. 

 

Hvad kommer det til at betyde for vores medlemsskare. Vil der være nogen tilbage, når reformen ligger sig.  

Men jeg oplever også et stort ønske uagtet nye destinationer og organiseringer et stort ønske for 

kommunalt og lokalt niveau at holde et fokus på turisme som vækstdriver i de kommunale strategier.  

Der er stadig brug for viden om turisme på det lokaleniveau. 

 



 

Side 2 af 3 

Men jeg tændte allermest på visionen om at skabe et sted en organisation, hvor mange aktiviteter kunne 

løbe sammen. På visionen om at skabe et samlingssted eller sekretariat fyldt med viden og evne til at samle 

projektet og aktiviteter på tværs af landet men med værdi for os lokalt. Vi har strategisk kaldt det ”Tema på 

tværs”. Nemlig et fokus på nogle af de temaer, som vi har rummet i Aktiv Danmark omkring cykling, 

vandring, fiskeri, wellness mv. Og udfolde stærke projekter omkring disse temaer.  

Den vision tænder jeg stadig på. Og ser et stort potentiale i. 

 

Det vil skabe et samlingspunkt for flere aktiviteter, der samtidig vil gøre os mindre afhængig af 

medlemskontingenter i en usikker tid. Og det vil måske endda være en rejse hen imod andre former for 

deltagelse, for medlemskaber, for partnerskaber eller hvad vi vælger at kalde det. Så kan turismefremme 

og erhvervsfremme reformer bare komme an. 

 

Vi efterlever den allerede i Dansk Turismefremme ved at lægge hus til Aktiv Danmark, som den klart største 

forretningsenhed i foreningen. Økonomisk større en, hvad medlemsskare og autorisationer i dag bibringer 

foreningen. Og i årets løb har vi også lagt et sekretariat for Hærvejen og et EU projekt EuroVelo oveni. De 

første skridt er taget. Og kompetencerne under opbygning. Og det er sådan set bare at bygge oven på 

huset. Der er masser af steder, hvor vi kan samle opgaver op, der skal løses og masse af steder, hvor vi selv 

kan skabe nye initiativer. 

 

Men – og der er et stort men. Ligesom iværksættervirksomheden, der har svært ved at få indtægter og 

udgifter til at stemme, er Dansk Turismefremme – trods de mange år på bagen – løbet ind i de samme 

udfordringer. Visioner, ambitioner og alt det spændende vi gerne vil – er ikke blevet styret godt nok 

økonomisk. Målet om fremtidig ekspansion er løbet før en tilpas økonomisk realisme i nuet.  

Den økonomiske styring har været helt utilstrækkelig – som kasseren også efterfølgende vil løfte sløret for. 

Et ansvar der falder tilbage på sekretariatet og selvfølgelig på den formand og bestyrelse, der ikke har sikret 

at den offensive tankegang løb løbsk… 

 

Desværre har det i hvert fald på den korte bane betydet et tilbagetog fra den ekspansive strategi – i stedet 

har bestyrelsen i slutningen af året besluttet at snævre det strategiske sigte til. På baggrund af den store 

usikkerhed, traf vi den beslutning at tiden ikke var til store ændringer og nye omfattende strategier. Men 

derimod at fokusere på vores oprindelige kerneopgaver – den lokale turismefremme, at spænde til og 

afvente, indtil vandene har lagt sig og vi sammen ved hvordan verden ser ud på den anden side af bølgerne.  
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Budgettet for 2018 viste sig ikke at holde. Det betyder, at vi går ud af 2018 med et markant større 

underskud end det budgetterede.  

 

Samlet set betyder det, at vi har måtte lave en fratrædelsesaftale med vores sekretariatschef, der har sidste 

arbejdsdag den 30. april – og officielt holder den 5. april. 

 

Situationen fremadrettet er, at vi kigger ind i et usikkert farvand – med en forventning om et mindre 

medlemstal – i hvert fald kan vi se et par udmeldinger, der læner sig op af den usikkerhed, der er omkring,  

om man overhovedet findes til næste år. Og selvfølgelig også udmeldinger, der allerede eksekveres fordi, 

man positivt ved, at man ikke findes. 

 

I virkeligheden aktualiserer det helt vildt behovet for at sikre andre strategiske indtægtskilder end det rene 

medlemskab. Og ja måske en helt ny reorientering af strategisk fokus. Hvad er den fremtidige 

forretningsmodel? Er det Aktiv Danmark der skal opprioriteres – eller hvor ligger guldet begravet.  

 

Samtidig med, at vi selvfølgelig skal være tro mod kerneopgaven – den lokale turismefremme og service. 

Hvordan den så kommer til at udfolde sig i årene, der kommer. 

 

Her vil opgaven for en kommende bestyrelse i Dansk Turismefremme skulle sætte ind. Og er det 

overhovedet en levedygtig struktur, der er på hele bestyrelsessammensætningen i dag – primært med 

fokus på repræsentanter for lokal turismefremme. Det vil vise sig snart og i de kommende uger. 

 

Jeg tror på behovet for en samlende funktion. Der kan rumme ekspertise og viden til at drive 

turismefremme lokalt og med et fokus på at skabe nye og relevante aktiviteter.  Så her må bestyrelsen 

samle handsken op.  

 

God fornøjelse og held og lykke til jer alle i 2019. 

 


