
 

 

 

 

  

 
 
 

Fælles udtalelse fra den midlertidige styrelse  
 

Mandag den 15. september 2014 

 

De 11 vestkystkommuner besluttede den 6. marts 2014 at nedsætte 
en midlertidig styrelse og et fælles sekretariat til at forestå det 
forberedende arbejde med etablering af Partnerskab for 
Vestkystturisme.  
 
Den midlertidige styrelse består af ni medlemmer, fordelt på en 
erhvervsrepræsentant fra hver af de tre regioner, de tre 
regionsformænd og de tre borgmestre fra Jammerbugt, Ringkøbing-
Skjern og Varde kommuner. 
 
På mødet i den midlertidige styrelse blev der fremlagt et oplæg til 
strategi for og et oplæg til organisering af Partnerskab for 
Vestkystturisme. Begge oplæg tager udgangspunkt i og har fokus på 
vækst i turisterhvervet på den jyske vestkyst – kaldet Danmarks 
Vestkyst. 
 
Den midlertidige styrelse modtog strategien meget positivt, og der 
blev udtrykt anerkendelse af det arbejde, der nu har resulteret i en 
struktureret, målrettet og perspektivrig strategi, der skal skabe 
grundlaget for et fælles turistmæssigt vækstlokomotiv på Danmarks 
Vestkyst. Strategien blev tillige tiltrådt af de 11 vestkystkommuner 
tidligere på dagen.  
 
Strategien bygger på fire indsatsområder i prioriteret rækkefølge 

• Rammevilkår 

• Markedsføring – Danmarks Vestkyst 

• Produkt- og kvalitetsudvikling 

• Kompetence- og forretningsudvikling 
 
Strategioplægget er udarbejdet hen over sommeren i et tæt 
samarbejde mellem turistorganisationer, regioner, kommuner, og med 
deltagelse af brancheforeninger, som Dansk Campingråd, 
Feriehusudlejernes Brancheforening og Horesta.  
 
På mødet blev der tillige fremlagt et oplæg til organisering. 
Organiseringen er netværksbaseret med afsæt i de fire ovenstående 
indsatsområder. I netværkene drøfter turistentreprenørerne nye tiltag 
og projekter, der skal være med til at realisere væksttoget.  

 



 

 

  

Den midlertidige styrelse besluttede, at der arbejdes videre med 
strategi, mens arbejdet med organisering afventer etablering af 
selskabet for Dansk Kyst- og Naturturisme. Det er målet, at der kan 
etableres et Partnerskab for Vestkystturisme inden sommeren 2015. 
Der nedsættes en mindre arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med 
etablering af Partnerskab for Vestkystturisme. 

Det er afgørende for styrelsen, at der sikres den optimale fremtidige 
arbejdsdeling mellem det nationale selskab og partnerskabet.  
 
 
Tiltrådt den 15. september 2014 af den midlertidige styrelse bestående 
af: 
 
Steen Slaikjær, medejer, Hvidbjerg Strand Feriepark 
Henning Davidsen, Destination Ringkøbing Fjord 
Christina Egelund, medejer, Jambo Feriepark* 
 
Ulla Astman, regionsrådsformand, Region Nordjylland 
Bent Hansen, regionsrådsformand, Region Midtjylland 
Carl Holst, regionsrådsformand, Region Syddanmark 
 
Iver Enevoldsen, borgmester, Ringkøbing-Skjern Kommune 
Mogens Gade, borgmester, Jammerbugt Kommune 

Erik Buhl, borgmester, Varde Kommune 


