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Bestyrelsen  

Fomars 

 

 

Billund den 31. august 2018 

 

Telefon Bestyrelsesmøde i Fomars  

Tid: fredag den 31.8. kl. 9.00 – 11.00. 

Afbud:  Jan Olsen (har afgivet indstilling), Jens Ejner Christensen og Anna Marie Rasmussen. 

 

Dagsorden. 

1. Bestyrelsen. 

 

1.1. Godkendelse af dagsorden. 

 

1.2. Orientering fra formanden, Region og VisitDenmark 

- Info fra VisitDenmark v. Jan Olsen 

- Info fra Koordineringsudvalget for turisme v. Jan Harrit 

- Info fra Region Syddanmark v. Anna Marie Rasmussen 

Til bestyrelsens orientering. 

Der afholdes et sidste koordineringsudvalgsmøde i Regionen, hvori også Erhvervsministeriets 

repræsentant deltager.  

Formanden orienterede om at Anna Marie Rasmussen havde ringet og opfordret Fomars til 

at lægge ansøgning ind på Vækstforums sidste midler 2018. 

Tove opfordrede ansøgerne til at færdiggøre deres regnskab for 2018 senest den 1.12, 

således at der kan søges udbetaling fra Regionen i stedet for at vente til 2019, hvor 

Erhvervsministeriet tager over. Det vil vare nogen tid, inden den nye organisation er på 

plads, hvorved der må forventes forsinkelse på udbetalingen til ansøgerne i forhold til den 

procedure, Fomars normalt har oplevet. 
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2. Beslutningspunkter. 

 

2.1. Ansøgning om støtte til ny projektperiode 2020 – 2021 i 2018. 
 

Selv om der er forslag til helt ny struktur vedr. erhvervsfremme- og turismeområdet fra 

1.1.2019, er det fortsat muligt at søge Vækstforum i Region Syddanmark om REM midler til 

Fomars aktiviteter, blot pengene bevilges fra Regionens budget for 2018. 

Derfor indstiller Formanden, at Fomars indsender en ansøgning om støtte på 24.440 mio. kr. 

for perioden 2020 og 2021 til at fastholde et markedsføringstryk svarende til behovet i 2018 – 

dvs. ca. 52 mio. kr. årligt i markedsføring. Dog imødekommes Vækstforums ønske om, at 

Fomars øger den private medfinansiering, så støtteprocenten til ansøgere nedsættes til 24 % i 

2020 og 23 % i 2021. (nu 25 %). Desuden søges der ikke støtte til medfinansiering af udgifter til 

administration og koordinering, revision osv. 

 

Der er frist den 3. september for en sådan ansøgning. Vækstforums behandling sker den 6. dec. 

2018. Fomars søger på lige fod med andre og kan ikke forvente, at der vil være penge nok til 

alle ansøgere. 

 

Forslag til ansøgning samt perspektivplan vedlægges som Bilag 1. 

 

Beslutning: 

Bestyrelsen besluttede at sende ansøgning + bilag til Vækstforum med indhold som 

de udsendte bilag. Der bliver dog tale om en tillægsansøgning til den tidligere 

ansøgning (2018-19) hvilket forenkler anvendelsen af midlerne, så der ikke skal søges 

om evt. overførsler mellem årene. Hele bevillingsperioden vil da være 2018-2021. 

Vækstforum behandler sagen i dec. 2018. Herefter vil bestyrelsen vurdere, om der er 

penge til markedsføringskampagner i et eller to år. 

 

 

2.2. Fomars fremtid i forbindelse med ny lovgivning på erhvervs- og 

turismefremmeområdet fra 1.1.2019 

Som bekendt fremsættes der nyt lovforslag om ændring af erhvervsfremme og 

turismeindsatsen fra 1.1.2019. 

Regionernes indsats nedlægges mens kommuner og staten er de nye ansvarlige for indsatsen. 

Det får betydning for Fomars fremtidige virke. 
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Selv om det p.t. ikke står helt klar, hvor omfattende betydning det får for Fomars, ønskes en 

drøftelse i bestyrelsen af de nye tiltag, og af, hvordan Fomars bør forholde sig efter 1.1.2019. 

Administrationen har udarbejdet et notat, hvori problemstillingen er ridset op. Dette notat kan 

danne udgangspunkt for drøftelsen. 

Hvis Bestyrelsen beslutter sig for, at der skal ske ændringer med Fomars, bør punktet optages 

på det ordinære bestyrelsesmøde den 15. november 2018 kl. 10.00. 

Notat fra administrationen vedlægges som Bilag 2. 

Beslutning: 

Bestyrelsen besluttede at optage sagen på næste bestyrelsesmøde den 15. nov., da 

der p.t. ikke er endelige informationer om den nye organisering af området og hvilke 

opgaver, der kan løses af hvem i fremtiden. 

Det står dog fast at kommunerne og destinationerne er aktørerne i den nye struktur, 

og Fomars vil ikke kunne opfattes som en aktør, der er berettiget til at søge midler i 

den nye ministerielle destinationsudviklingspulje. 

Hvilken rolle der kan være for Fomars i fremtiden kan først besluttes når alle brikker 

er på plads. Fomars består, indtil der ikke er flere penge til fordeling, og der er ingen 

andre end bestyrelsen selv, der kan nedlægge Fomars. 

Flere ytrede ønske om at bevare et netværk til inspiration og erfaringsudveksling om 

international markedsføring også efter at Fomars evt. har udspillet sin rolle. Temaet 

tages med på næste bestyrelsesmøde. 

 

 

3. Evt.  
- Næste bestyrelsesmøde i Fomars er den 15. november 2018 kl. 9.30-11.30 + frokost.  

Mødet forventes afholdt på Egeskov. 

- Ansøgningsfrist for ansøgere 2019 vil være den 7. november 2018.  

 

Bilagsoversigt 

1. Endelig ansøgning til Vækstforum om bevilling for perioden 2020 og 2021. 

 

Billund den 31.8.2018 

Tove Baisgaard 

Fomars Sekretariatet 

20307011 


