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Bestyrelsen  

Fomars 

 

 

Billund den 3. marts 2021 

Bestyrelsesmøde på Teams 

Tid: 3. marts 2021 kl. 10. 00 – 11.00 

Bestyrelsesmedlemmer: 
 
Christian Woller  

Jan Harrit 

Lars Ravnholt 

Karsten Justesen 

Lone Weidemann 

Erik Dam 

Jens Ejner Christensen 

Jan Olsen 

 
Afbud: Lone Skjoldaa. Der er ikke kommet bemærkninger fra Lone til projektregnskaber og 

slutrapporter. I mail har Lone bekræftet, at hun følger den øvrige bestyrelses indstilling. 

1. Dagsorden 

 

1.1. Godkendelse af dagsorden 

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.  

 

1.2. Orientering fra formanden 

I forbindelse med at Inspiring Denmark lukker skal sekretariatsbetjeningen for Fomars 

placeres et andet sted. Vi har spurgt Destination Sønderjylland, men de har ikke 

mulighed for at varetage opgaven. 

Destination Trekantområdet er også spurgt og de giver en tilbagemelding,  

når vi har fremsendt en beskrivelse af opgaven. 

 

Fomars har i denne uge modtaget en ansøgning til markedsføringskampagne 2021 

”Nordsee Holidays” fra Feriekompagniet. Ansøgningen sendes til bestyrelsen 

umiddelbart efter bestyrelsesmødet.  

 

1.3. Orientering fra VisitDenmark 

Jan Olsen refererede fra møde i Dansk Erhverv. Her blev beregninger og grafer på 

forventninger til Danmarks genåbning præsenteret. Med afsæt i at flere danskere bliver 

vaccineret og forårets positive indvirkning på smittespredning (baseret på erfaring fra 

sidste forår) er forventningen, at der bliver åbnet op for rejseaktivitet fra midt maj.  

VisitDenmark ser gerne, at der kommer et fælles corona rejsepas. I takt med at landene 

omkring os og lande som USA og UK igen åbner for udrejse, stiger efterspørgslen efter 
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Danmark som feriedestination. Det er dog vanskeligt at spå om, hvorvidt 

efterspørgselsmønstret vil ændre sig fra de enkelte markeder.   

Der er ikke nyt om, hvorvidt karantænekrav for indrejse til Danmark lempes eller fjernes. 

VisitDenmark er klar med markedsføringsindsatser målrettet de forskellige markeder. 

Problemet er lige nu, at det ikke er muligt at afgøre hvilke lande markedsføringen skal 

målrettes. Corona situationen er forskellig i landene og det er derfor vanskeligt at 

forudsige hvilke lande der genåbner for udrejse og hvornår det sker. 

 

2. Beslutningspunkter 
 

2.1. Projektregnskaber 2020 

Bestyrelsen skal godkende de endelige regnskaber for alle markedsføringsprojekter, der 

har fået støtte via Fomars i 2020, som er indsendt til Fomars med revisionsrapport og 

slutrapporter + bilag. 

Det drejer sig om kampagneregnskaber fra: 

• Legoland Billund Resort. Fomars støtte er på 2.560.748 kr. 

• Destination Sønderjylland ”Værd at erobre 2020”. Fomars støtte er på 517.022 kr. 

• Destination Fyn ”FYN365”. Fomars støtte er på 614.902 kr. 

• Destination Fyn ”Kina Alliancen”. Fomars støtte er på 212.056 kr. 

• Business Region Esbjerg ”Süddänische Nordsee”. Fomars støtte er på 513.308 kr. 

• Givskud Zoo ”Kampioen”. Fomars støtte er på 109.549 kr 

• Destination Vestkysten ”Nordsee Holidays”. Fomars støtte er på 1.609.320 kr. 

 

Der er i 2020 gennemført international markedsføring med Fomars støtte for godt 26,5 

mio. kr. Det er 28,9 mio. mindre end i 2019 (55,5 mio.), og væsentlig mindre end budget 

for 2020, der lød på 57,7 mio. 

Fomars støtte udgjorde i 2020 6.136.905 kr. mod 12.798.607 kr. i 2019. 

Det samlede støttebudget for perioden 2018-21 er på 48.765.464 kr. til markedsførings-

kampagner. 

Heraf er 31.730.615 kroner brugt i 2018-2020.  

8.839.979 kr. er forhåndsbevilget til 2021 kampagner. 

Det betyder, at der p.t. er 8.194.869 kr. tilbage til kampagner i 2022. 

Finansieringen af de gennemførte projekter i 2020 kan opgøres således: 

• Privatfinansiering 56,6 % 

• Kommuner og anden offentlig finansiering 7% 

• Finansiering fra Destinationsselskaber 13,4% 

• Fomars finansiering 23,1 % 
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Finansiering fra kommuner udgør 4% mindre end kampagnefinansieringen i 2019. 

Finansiering fra Destinationsselskaber udgør 4% mere end kampagnefinansieringen i 2019. 

Projektøkonomi 2020 vedlægges som bilag 1. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

3. Godkendelse af regnskaber og årsrapporter 2020. 

Legoland Billund Resort: Norge, Sverige, Polen, Finland, Holland, England, Belgien 

og Tyskland 

Regnskab 2020 viser et totalforbrug på 11.356.997 kr.  

Heraf støtter Fomars med 2.560.748 kr. Det betyder en tilskudsprocent på 22,5 % fra 

Fomars. 

 

Regnskabet er 19.673.121 kr. mindre end budget. Fomars støtte er 4.731.330 kr. mindre end 

tilsagnet på ansøgningstidspunktet. 

Budgettet var på 31.926.887 kr. med en Fomarsstøtte på 7.292.078 kr.  

Omkostninger til administration og koordinering udgør 1.165.636 svarende til 10,7%. 

Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra Revisionen. 

Regnskabet mangler at blive underskrevet af partnere og revision. 

 

Bestyrelsen godkendte projektregnskab og støttebeløb. 

 

Destination Sønderjylland – Værd at erobre – Tyskland og Holland. 

Regnskab 2020 viser et totalforbrug på 2.200.095 kr. Heraf støtter Fomars med 517.022 kr.  

Regnskabet er 464.167 kr. mindre end budget. Fomars støtte er 109.079 kr. mindre end 

tilsagnet på ansøgningstidspunktet.  

Budgettet var på 2.664.262 kr. med en Fomarsstøtte på 626.101 kr.  

Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra Revisionen. 

Bestyrelsen godkendte projektregnskab og støttebeløb. 

 

Destination Fyn: Fyn 365 - Tyskland, Norge, Holland 

Regnskab 2020 viser et totalforbrug på 2.616.604 kr. Heraf støtter Fomars med 614.902 kr. 

Regnskabet er 1.355.896 kr. mindre end budget. Fomars støtte er 318.636 kr. mindre end 

tilsagnet på ansøgningstidspunktet.  

Budgettet var på 3.972.500 kr. med en støtte på 933.538 kr. 
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Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra Revisionen.  

 

Bestyrelsen godkendte projektregnskab og støttebeløb. 

 

Destination Fyn: Kinaalliancen. 

Regnskab 2020 viser et totalforbrug på 902.366 kr. Heraf støtte fra Fomars på 212.056 kr. 

Procenten for Fomarsstøtte er beregnet med 24%.  

Budgettet var på 1.527.000 kr. med en støtte på 358.845 kr. 

Slutrapport ikke underskrevet.  

Regnskabet giver ikke anledning til bemærkninger fra Revisionen. 

 

Sekretariatet har rykket for underskrevet slutrapport. 

Støttebeløbet nedskrives, så det udgør 23,5%. 

Bestyrelsen godkendte projektregnskab og støttebeløb. 

 

Destination Sydvestjylland: Süddänische Nordsee, Tyskland 

Regnskab 2020 viser et totalforbrug på 2.184.288 kr. Heraf støtter Fomars med 513.308 kr.  

Regnskabet er 1.050.279 kr. mindre end budget. Fomars støtte er 246.815 kr. mindre end 

tilsagnet på ansøgningstidspunktet.  

Budgettet var på 3.235.567 kr. med en støtte på 760.123 kr. 

Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra Revisionen. 

 

I slutrapporten fremgår det, at der er sket et stort skifte fra promovering af tyske til danske 

turister. På spørgsmål fra bestyrelsen, blev det bekræftet, at der i projektet ikke er anvendt 

markedsføringskroner på det danske marked.  

Bestyrelsen godkendte projektregnskab og støttebeløb. 
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Givskud Zoo: Kampioen, Holland  

Regnskab 2020 viser et totalforbrug på 466.165 kr. Heraf støtter Fomars med 109.549 kr.  

Regnskabet er 662.005 kr. mindre end budget. Fomars støtte er 155.571 kr. mindre end 

tilsagnet på ansøgningstidspunktet.  

Budgettet var på 1.128.170 kr. med en støtte på 265.120 kr. 

Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra Revisionen. 

Bestyrelsen godkendte projektregnskab og støttebeløb. 

 

Destination Sydvestjylland, Nordsee Holidays, Tyskland 

Regnskab 2020 viser et totalforbrug på 6.848.169 kr. Heraf støtter Fomars med 1.609.320 kr.  

Regnskabet er 7.318.831 kr. mindre end budget. Fomars støtte er 1.719.925 kr. mindre end 

tilsagnet på ansøgningstidspunktet.  

Budgettet var på 14.167.000 kr. med en støtte på 3.329.245 kr. 

Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra Revisionen. 

Bestyrelsen godkendte projektregnskab og støttebeløb. 

 

3. Evt.  

Næste bestyrelsesmøde afholdes den onsdag 28. april kl. 10.00 – 12.00 med efterfølgende 

frokost. 

Der afholdes generalforsamling fra kl. 13.00 – ca. 14.00. 

Mødet afholdes på Sixtus i Middelfart. 

 


