
ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

Region Midtjylland

Modt-. - 8 NOV. 2006

Vækstforum Midtjylland
Att.: Formand Bent Hansen
Region Midtjylland
Tingvej 15
8800 Viborg

ØKONOMI- OG

ERHVERVSMINISTEREN

Eksp.nr. 408090

O 3 NOV. 2006

Kære Bent Hansen

Som det fremgår af regeringens redegørelse af 25. januar 2006 om dansk
turisme, er det regeringens ambition, at der skabes vækst i turismeerhver-
vet gennem en fokuseret indsats for at udvikle det danske turismeprodukt
og ved at styrke markedsføringen af Danmark som turistdestination.

Målet er blandt andet at styrke det offentlig-private samarbejde om ud-
vikling og markedsføring af dansk turisme, så der skabes bedre sammen-
hæng og større slagkraft i den danske turismeindsats.

Med kommunalreformen er der skabt nye rammer for en styrket lokal og
regional sammenhængende indsats på turismeområdet. De regionale
vækstfora får fremover ansvaret for udvikling af vækstbetingelserne for
turismeerhvervet i regionerne. For at sikre bedre sammenhæng mellem
den nationale og regionale turismefremmeindsats har regeringen i den tu-
rismepolitiske redegørelse lagt op til at skabe gensidig repræsentation
ved, at de regionale vækstfora får mulighed for at udpege repræsentanter
til VisitDenmarks bestyrelse, mens repræsentanter for VisitDenmark ud-
nævnes til de regionale turismeorganisationers bestyrelser.

Der er på denne baggrund netop vedtaget en række ændringer i Visit-
Denmarks vedtægter, som medfører, at der med virkning fra 1. januar
2007 skal udnævnes en ny bestyrelse. Ifølge de nye vedtægters § 6, stk. 3,
skal de regionale vækstfora hver udpege et medlem til bestyrelsen. Jeg
skal på den baggrund anmode dig om på vegne af Vækstforum
Midtjylland at udpege en repræsentant, der kan indtræde i VisitDenmarks
kommende, nye bestyrelse. Da den nye bestyrelse for VisitDenmark skal
være udpeget inden de nye vedtægters ikrafttræden den 1. januar 2007,
skal jeg venligst bede dig om senest den 20. november 2006 at meddele
navnet på den repræsentant, Vækstforum Midtjylland har udpeget.

I kraft af sin rolle som Danmarks nationale turismeorganisation arbejder
VisitDenmark inden for rammerne af regeringens turismepolitik. Det vil
således være en fordel, hvis den repræsentant, Vækstforum Midtjylland
udpeger, har indsigt i fremme af dansk turisme, ligesom det naturligvis
også er vigtigt, at den pågældende kan være bindeled til den regionale tu-
rismeorganisation.
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Til orientering kan jeg oplyse, at VisitDenmark vil holde omkring 6 be-
styrelsesmøder om året af ca. 4 timers varighed, og at der ikke kan udpe-
ges en stedfortræder for bestyrelsesmedlemmet.

Skulle der i øvrigt være spørgsmål, er I meget velkomne til at rette hen-
vendelse til Anja Iben Kepka på telefonnummer 33 95 45 45.

Med venlig hilsen
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Bendt Bendtsen


