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Nyt fra bestyrelsen – marts 2020 

 

Wonderful Copenhagens bestyrelse afholdte årsregnskabsmøde den 25. marts 2020. Mø-

det blev afholdt som videokonference grundet corona-situationen.  

 

Bestyrelsen indledte med at udpege Dan Hammer, adm. direktør for Royal Arena, til nyt 

medlem af bestyrelsen for en treårig periode med mulighed for genudpegning.  

 

Bestyrelsen gik herefter videre til at drøfte den alvorlige situation, som hovedstadens tu-

risme står i grundet corona-epidemien. Wonderful Copenhagen følger udviklingen tæt. 

Der er tale om den værste krise for erhvervet i nyere tid, og en krise, som har ramt hårdt, 

hurtigt og bredt. Tallene udvikler sig dag for dag – og indtil videre kun til det værre. Situati-

onen rammer hele branchen på økonomien, herunder også Wonderful Copenhagen ift. 

partnernes medfinansiering og egne indtægter. Den adm. direktør præsenterede på mø-

det bestyrelsen for en plan for kickstart af hovedstadens turisme. På den korte bane har 

WOCO sammen med private og offentlige aktører forberedt en række kickstart initiativer, 

som vil blive iværksat, når det igen er muligt at rejse og markederne begynder at åbne, 

og som har til formål hurtigt at tiltrække turister til hovedstaden. Flere af indsatserne er be-

tinget af, at der kan rejses ny finansiering. Bestyrelsen bakkede op. 

 

Udover at drøfte corona-krisen benyttede bestyrelsen mødet til at tage stilling til Anbefa-

lingerne for god fondsledelse, som fonden følger; at udpege EY som revisor for regnskabs-

året 2020; samt at behandle fondens årsrapport for 2019. På regnskabssiden kom Won-

derful Copenhagen ud af 2019 med et samlet overskud på 3,6 mio. kr., hvilket er knap 5 

mio. kr. mere end budgetteret.  

 

Endelig benyttede bestyrelsen mødet til – i overensstemmelse med Anbefalingerne for 

god fondsledelse – i en lukket drøftelse at evaluere direktørens og bestyrelsens bidrag og 

resultater det forgangne år. 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes efter planen i juni 2020. 

NOTAT 


