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PRESSEMEDDELELSE
Turismesamarbejdet Danske Destinationer:

Nyt medlem, ny formand og ny bestyrelse

Turismesamarbejdet Danske Destinationer har på sin netop afholdte generalforsamling optaget
VisitAarhus som nyt medlem og valgt ny formand og ny bestyrelse. Samarbejdet omfatter dermed 9
stærke destinationer rundt om i Danmark og tegner sig for tæt på en tredjedel af det samlede antal
turistovernatninger i Danmark.
Med optagelsen af VisitAarhus som det niende medlem dækker turismesamarbejdet Danske Destinationer
nu ikke blot en betydelig del af de registrerede overnatninger i Danmark. De ni destinationer spiller også en
meget vigtig rolle i dansk turisme på den måde, at de tilsammen har næsten en fjerdedel af den samlede
turismeomsætning i Danmark.
Turistchef Hans Jørgen Olsen, VisitOdsherred, er nyvalgt formand for Danske Destinationer, og han glæder
sig over, at samarbejdet mellem de danske destinationer nu styrkes med optagelsen af VisitAarhus. ”Det er
en klar markering af, at Danske Destinationer som organisation dækker alle former for turisme i Danmark.
Blandt medlemmerne har vi nemlig både markante kystdestinationer som Toppen af Danmark, Destination
Ringkøbing Fjord og Odsherred og de rigtig tunge bydestinationer Aalborg og Aarhus”, siger Hans-Jørgen
Olsen.
Turistdirektør Jens Hausted, VisitAarhus, siger, at det er utroligt vigtigt for en stor bydestination som
Aarhus at være med i et samarbejde, der tæller alle de toneangivende turismedestinationer i Danmark.
”Det er det helt rigtige forum for os. Her kan vi finde kolleger, der har den samme tilgang til turismen, som
vi har, vi kan dele erfaringer med hinanden, og vi kan få god sparring i forhold til de opgaver, der skal løses.
Vi får med andre ord det helt rigtige med- og modspil ved at være med i Danske Destinationer, og
derudover har vi stor interesse i at være med i de fælles udviklingsinitiativer, som Danske Destinationer
iværksætter”, siger Jens Hausted.
På generalforsamlingen besluttede Danske Destinationer, at samarbejdet i den kommende tid vil fokusere
sin indsats på følgende tre temaer: destinationsudvikling, oplevelsesudvikling og fremtidens turistservice.
Efter generalforsamlingen består Danske Destinationers bestyrelse af:





Turistchef Hans-Jørgen Olsen, VisitOdsherred (formand)
Turistdirektør Dorte Kiilerich, VisitNordsjælland
Turistdirektør Helge Søgaard, VisitAalborg
Direktør Ole Bøndergaard, Destination Ringkøbing Fjord

Danske Destinationer omfatter følgende 9 destinationer:










Toppen af Danmark
Destination Djursland
Destination Ringkøbing Fjord
VisitSydvestjylland
VisitAalborg
VisitAarhus
VisitNordsjælland
VisitOdsherred
Destination Bornholm
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