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Nyt fra bestyrelsen – juni 2020 
 
Wonderful Copenhagens bestyrelse mødtes den 17. juni 2020 til bestyrelsesmøde og -se-
minar på Hotel Nimb i Tivoli. 
 
Bestyrelsen indledte med at byde velkommen til Dan Hammer, adm. direktør for Royal 
Arena, der er nyudnævnt medlem af Wonderful Copenhagens bestyrelse. 
 
Mødet og seminaret blev denne gang afholdt i skyggen af corona-krisen, der har ramt 
hovedstadens turisme, og herunder også Wonderful Copenhagen, hårdt. I årets første fire 
måneder er antallet af overnatninger faldet med 42 pct., og alene i marts måned mi-
stede hovedstadsregionen lige så mange turistovernatninger som resten af landet tilsam-
men (480.000). Mødet og seminaret havde fokus på betydningen for fondens økonomi og 
aktiviteter og på, hvordan vi kommer ud af krisen og genopretter hovedstadens turisme.  
 
Wonderful Copenhagen står i 2020-21 med en samlet finansieringsudfordring på 26-33 
mio. kr. grundet corona-krisen. Fonden har i foråret 2020 foretaget besparelser i form af 
opsigelser, tvungen nedgang i tid, kollektiv lønnedgang, ansættelsesstop og besparelser 
på aktiviteter.  
 
Samtidig har Wonderful Copenhagen siden nedlukningen af Danmark medio marts 2020 
arbejdet hårdt for at sikre ny finansiering til ekstraordinære turismefremmende aktiviteter, 
der kan komme hovedstadens turismeerhverv til gode i en historisk vanskelig situation. Det 
er lykkedes at rejse et tocifret millionbeløb til at kickstarte hovedstadens turismeerhverv fra 
bl.a. Københavns Kommune, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Helsingør Kommune, 
Frederiksberg Kommune og staten, der som led i ”Sommerpakken” har afsat 15 mio. kr. til 
formålet. Wonderful Copenhagen har på den baggrund her og nu igangsat 13 konkrete 
kickstart aktiviteter, der skal bidrage til at mindske skadevirkningerne på den korte bane. 
Samtidig har fonden igangsat arbejdet med at udvikle en langsigtet genopretningsplan 
for hovedstadens turisme. Bestyrelsen gav på mødet input til det videre arbejde med pla-
nen, der forventes klar til efteråret 2020. 
 
Bestyrelsen blev på mødet desuden orienteret om status på samarbejdet med Helsingør 
Kommune, der har meldt sig ud af VisitNordsjælland pr. 2021 mhp. i stedet at benytte 
Wonderful Copenhagen som operatør, og om status på oplevelseskortet Copenhagen 
Card, som det desværre har været nødvendigt at sætte salget i bero af henover som-
meren grundet corona.  
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