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Nyt fra bestyrelsen – december 2020 
 
Wonderful Copenhagen afholdte bestyrelsesmøde den 10. december 2020. 
 
Bestyrelsen indledte med at byde velkommen til Trine Madsen (S), som har over-
taget Københavns Kommunes plads i bestyrelsen efter Lars Weiss. 
 
Mødet var det sidste i 2020 og blev holdt i skyggen af COVID-19 pandemien, der 
har præget hele året og gjort det til det værste år for hovedstadens turisme i 
Wonderful Copenhagens historie. Fra januar til og med september (nyeste tal) 
2020 har hovedstadsregionen modtaget 53% færre turistovernatninger end året 
forinden og krisen er skævt fordelt: Hvor fx København har oplevet et fald på 
61%, har de 4 regioner uden for hovedstaden tilsammen kun oplevet et fald på 
10% i årets første 9 mdr. Mødet havde fokus på krisen på dens håndtering. 
 
Bestyrelsen drøftede grundigt og kom med input til arbejdet med at udforme en 
fælles genopretningsplan for hovedstadens turisme (sammen med Erhvervsmini-
steriet og Københavns Kommune); en fælles markedsføringsstrategi for hoved-
staden (sammen med VisitDenmark; og en ny rammeaftale for 2021 (sammen 
med Erhvervsministeriet). De tre dokumenter ventes klar i starten af det nye år. 
Genopretningsplanen vil i første omgang gælde 2021. 
 
Bestyrelsen godkendte på mødet også fondens budget for 2021. COVID-19 har – 
ligesom resten af hovedstadens turismesektor – også ramt Wonderful Copenha-
gens økonomi, og samtidig er der nu mere end nogensinde behov for at fonden 
gennemfører mest mulige af sine turismefremmende aktiviteter. Der budgetteres 
på den baggrund med et årsresultat for 2021 på i størrelsesordenen minus 5 mio. 
kr. Udviklingen vil blive fulgt ekstra tæt i det kommende år grundet den usæd-
vanlige corona-situation. 
 
Endelig besluttede bestyrelsen at videreføre fondens åbenhedspolitik, og tog 
den løbende orientering om fondens økonomi, resultatskabelse og likviditet til ef-
terretning. 
 
Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes efter planen i marts 2021. 
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