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Nyt fra bestyrelsen – oktober 2019 

 

 

Wonderful Copenhagens bestyrelse mødtes den 4. oktober 2019 til bestyrelsesmøde. 

 

Til mødet drøftede bestyrelsen den aktuelle udvikling i dansk turisme, herunder status på 

destinationsdannelsen i forlængelse af erhvervsfremmereformen fra 2018. Bestyrelsen 

bakkede i den forbindelse op om, at Wonderful Copenhagen aktivt understøtter en kon-

solidering på Sjælland med færre og stærkere aktører og færre overlap. Bestyrelsen tog 

desuden orientering om implementering af den bæredygtighedsstrategi, bestyrelsen 

vedtog i efteråret 2018, til efterretning, og drøftede ved samme lejlighed den offentlige 

debat om hovedstadens turisme, der har fundet sted hen over sommeren. Wonderful Co-

penhagen er godt på sporet med implementering af sin bæredygtighedsstrategi, der er 

blevet internationalt prisbelønnet. Markedsføringen af hovedstaden skal fremover ses som 

et middel til at understøtte den ønskede destinationsudvikling og ikke omvendt. Wonder-

ful Copenhagen har derfor bl.a. fokus på spredning i tid og geografi i sin markedsføring. 

 

Bestyrelsen tog desuden orientering om fondens resultatskabelse og økonomi til efterret-

ning. Bestyrelsen noterede sig sig i den forbindelse over at væksten i krydstogtturismen set 

over de seneste fem år har været højere i både København og Danmark samlet set end 

på verdensplan (Danmark samlet set har med 57% flere passagerer har haft den højeste 

vækst). 

 

Bestyrelsen drøftede endvidere udpegning af nye medlemmer og ny kommitteret, idet 

Jens Matthiesen og Nana Bule har annonceret, at de træder ud af bestyrelsen (begge 

grundet forfremmelser – Matthiesen til koncerndirektør for Scandic, Bule til adm. dir. for Mi-

crosoft i Danmark). Bestyrelsen vil udpege nye medlemmer snarest muligt. Endelig vedtog 

bestyrelsen justeringer til fondens vedtægt og forretningsorden, herunder mindre konse-

kvensrettelser i forlængelse af erhvervsfremmereformen samt præciseringer vedr. tavs-

hedspligt og mødedeltagelse fsva. den kommitterede. Den opdaterede og af bestyrel-

sen godkendte vedtægt vil herefter blive meldt ind til fondsmyndigheden (Erhvervsstyrel-

sen) mhp. endelig godkendelse.  
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