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Nyt fra bestyrelsen – marts 2022 
 
Wonderful Copenhagens bestyrelse afholdt møde den 24. marts 2022. 
 
Bestyrelsen indledte med at byde velkommen til 4 nye medlemmer, som er udpeget i for-
længelse af kommune- og regionsvalget i 2021: Borgmester Benedikte Kiær og regions-
rådsformand Lars Gaardhøj (begge udpeget af KKR-hovedstaden), borgerrepræsentati-
onsmedlem Birgitte Kehler Holst (udpeget af Københavns Kommune) og 1. viceborgme-
ster Lone Loklindt (udpeget af Frederiksberg Kommune). Bestyrelsen glædede sig desu-
den over, at borgmester Steen Christiansen er genudpeget (af KK-Hovedstaden).  
 
Bestyrelsen genudpegede derefter Peter Højland, Thomas Woldbye og Ulla Wewer for en 
treårig periode, og konstituerede sig med Peter Højland som formand og Benedikte Kiær 
som næstformand. 
 
Bestyrelsen godkendte på mødet fondens årsrapport inkl. årsregnskab for 2021. Wonderful 
Copenhagen kommer ud af 2021 med et underskud på ca. 4 mio. kr., som er udtryk for et 
ønske fra fondens side om at investere ekstraordinært i genopretningen i en særdeles 
vanskelig situation for hovedstadens turisme. Fondens eksterne revisor gennemgik regn-
skabet og oplyste, at der foreligger en revisionspåtegning uden forbehold og anmærk-
ninger. 
 
Fondens bestyrelse forholdt sig desuden til situationen nu og genopretningen de kom-
mende år på baggrund af oplæg fra fondens bestyrelse. Bestyrelsen glædede sig i den 
sammenhæng over lanceringen af genopretningsplanen Comeback Copenhagen 2023, 
som Wonderful Copenhagen har udarbejdet i samarbejde med Erhvervsministeriet og Kø-
benhavns Kommune og med tæt inddragelse af turismeerhvervet. Comeback-planen 
sætter retningen for genopretningen de kommende år og indeholder aktiviteter for ca. 
68 mio. kr. Hertil kommer ekstra til markedsføring i 2022, så der i 2022 i Wonderful Copen-
hagen og VisitDenmark i alt afsættes ca. 45 mio. kr. til international markedsføring af ho-
vedstaden. Aktiviteterne i planen kan ikke i sig selv kompensere for eller genoprette det 
fald i hovedstadens turismeomsætning, som COVID-pandemien har bragt med sig. Men 
planen kan give turismen et løft og sætte gang i en positiv udvikling. 
 
Endelig forholdt bestyrelsen sig på mødet til afrapportering på fondens resultatskabelse i 
2021 samt fremadrettede udfordringer, til valg af revisor, som i 2022 er EY, og til de 17 an-
befalinger for god fondsledelse, som Wonderful Copenhagen alle følger. 
 
Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes efter planen den 15. juni 2022. 
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