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Bestyrelsen Fomars 

 

 

Billund den 4. maj 2021 

Referat bestyrelsesmøde i Fomars 
 
Tid: 28. april 2021 kl. 10.00 – 12.00 
Sted: Afholdt som Teams møde  
 

Medlemmer: 

Christian Woller, formand 
Erik Dam 
Jan Harrit 
Jan Olsen  
Jens Einer Christensen 
Karsten Justesen 
Lars Ravnholt 

Lone Skjoldaa 
Lone Weidemann 
 

Sekretariat: 
Else Aldahl  
 

Der var afbud fra Jan Harrit. Lars Ravnholt deltog ikke i mødet 

1. Dagsorden 
1.1. Godkendelse af dagsorden 

1.2. Godkendelse af Referat fra Teams bestyrelsesmøde den 3.3.21 

Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde 3.3.2021  

Bestyrelsen godkendte dagsordenen  

 

2. Orientering fra formanden og VisitDenmark 
Orientering fra formanden 

Foreningen har modtaget tilskud fra Erhvervsstyrelsen for 2020 kampagner. Ansøgere har søgt om 

udbetaling af tilskud og de er alle udbetalt. 

 

Inspiring Denmark lukker sommeren 2021 og derfor skal sekretariatet overtages af ny administration. 

Forslag hertil er på under dagsordenens pkt. 4.1 

 

Ansøgningsrunde i efteråret 2020 til kampagner i 2021 er gennemført. Turisterhvervet er stadig hårdt ramt 

af følgerne af Coronapandemien og forventningen er at der ikke er sat kampagner i gang endnu.  

Status fra de enkelte ansøgere er ikke kendt på nuværende tidspunkt. 
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Orientering fra VisitDenmark 

Jan Olsen orienterede om, at VisitDenmark har kampagnemateriale klar, men afventer en  

åbning for indrejse af udenlandske turister, før de sættes i gang. Åbningen gælder både i Danmark 

og de lande som turisterne kommer fra. 

På nærmarkedet er kampagner mod Sverige, Norge og Tyskland klar. Der er udsendt kommunikation til 

markederne for at afdække interesse, men der kommer ingen reaktion.   

En ny analyse viser, at 60% af de adspurgte er interesserede i at holde ferie i Danmark, men så længe  

der er usikkerhed omkring krav til indrejse i Danmark, bliver der ikke booket ophold.  

Danmark har tabt marked til England og Spanien, bl.a. fra Sverige. 

Tyske og hollandske turisters booking af feriehuse ser positivt ud i juli måned, men i juni måned  

mangler der bookinger. Feriekalenderen for Tyskland og Holland strækker sig ind i august og  

September, så håbet er at der kommer flere bookinger i den periode. 

 

Et fælles europæisk Corona pas diskuteres i EU i dag.  

 

Christian Woller gav udtryk for, at danske attraktioner frygter, at sommeren 2021 kan blive værre end i 

2020, fordi udenlandske gæster skal testes for at komme ind. Tyske gæster udgør en stor andel af de 

udenlandske gæster i Legoland og andre attraktioner. Spørgsmålet er, hvordan vi kan tiltrække tyske 

gæster til attraktionerne i år. 

Karsten Justesen nævnte, at Destination Sønderjylland oplever, at tyskerne ikke kan finde ud af de danske 

retningslinjer. 

 

En analyse af, hvordan de nordiske lande ser på Danmark som Corona destinationer viser, at et Corona pas 

er vigtigt og gerne et fælles for europæiske gæster. I Danmark er besøgstallet faldet med 40% 

sammenlignet med et normal år. 

Bestyrelsen to orienteringen til efterretning og konkluderede, at være tilbageholdende med at sætte 

kampagner i gang indtil der åbnes mere op og efterspørgslen stiger.  

3. Økonomi. 
3.1. Samlet projektøkonomi 2018 – 2022. 

Projektperiode 2018 – 2022 har en samlet bevilling på 48.765.464 kr.  

Hertil kommer administrationstilskud på 539.850 kr. 

Til markedsføringsprojekter i 2018-2020 er der forbrugt 31.921.806,43 kr.  

For 2021 er der bevilget støtte for i alt 8.839.979 kr.  

Til rest af den samlede bevilling er der 8.003.678,57 kr. tilbage til 2022. 

 

Til bestyrelsens orientering 

Bilag 2: Projektøkonomi 2018 – 2022 

Else Aldahl gennemgik status på projektøkonomien. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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3.2. Regnskab 2020 for administration, og administrationsbudget 2020. 

De samlede administrationsomkostninger i 2020 udgør 192.444 kr. 

Det er mindre end i 2019, primært fordi der er brugt lidt færre løntimer. 

Tilskud fra Vækstforum udgør med den nuværende beregningsmetode 144.299 kr. 

Fomars egenbetaling er 48.100 kr. – se note 1 i regnskabet. 

Det samlede tilskud til administration i Fomars er på 539.850 kr. 

Efter forbruget 2018, 2019 og 2020 er der 73.580 kr. tilbage til resten af projektperioden. 

Regnskabet skal indsendes til Erhvervsstyrelsen sammen med en årsrapport over hele den aktivitet, som er 

foregået i Fomars regi i 2020 samt kampagneeffekter. 

Administrationsbudget 2021.  

Administrationsregnskabet for 2021 forventes at ende på ca. 200.000 kr.  

Det betyder, at der i 2021 ikke kan opnås fuld støtte til administration fra Erhvervsstyrelsen. Status på 

forbruget 2020 er, at der pr. 15. april 2021 har været et forbrug på 36.484 kr. for administrativ bistand og 

løn i første kvartal 2021.  

I 2022 må Fomars forvente selv at skulle betale omkostninger til administration. Beløbet forventes at ligge 

mellem 250 – 300.000 kr. afhængig af, hvad det koster at administrere Fomars helt indtil afslutningen i maj 

2023. Indestående i Den Jyske Sparekasse ultimo 2020 1,2 mio.  

Til bestyrelsens godkendelse. 

Bilag 3: Udkast til årsrapport 2020 Martinsen 

Bilag 4: Udkast til ledelsesbrev 2020 Martinsen 

Bilag 5: Ledelsens regnskabserklæring 

  

Else Aldahl gennemgik administrationsregnskab og budget for 2021. 

Bestyrelsen godkendte administrationsbudget for 2021, årsrapport 2020, ledelsesbrev 2020 og 

regnskabserklæring 2020. 

 

4. Beslutningspunkter. 
4.1. Sekretariatsbistand resten af projektperioden 

Jf. orientering fra formanden under pkt. 2 skal sekretariatsbistanden overgå til en anden organisation.  

Destination Trekantområdet er villige til at overtage opgaven fra juni 2021. 

Bestyrelsen besluttede, at sekretariatsbistanden varetages af Destination Trekantområdet i  

resten af projektperioden. 
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4.2. Ansøgning 2021 fra Nordsee Holidays. 

Vi har modtaget en ansøgning fra Nordsee Holidays til kampagner i 2021. 

Kasserer og sekretariat har afholdt et møde med ansøgerne 19. april for at få en 

uddybning af aktiviteternes indhold og økonomien i projektet. 

Nordsee Holidays fremsender revideret ansøgning og budget. 

Til bestyrelsens drøftelse og beslutning. 

Bilag 6: Ansøgning og budget Nordsee Holidays eftersendes inden bestyrelsesmødet 

Bilag 7: Vurderingsskema eftersendes inden bestyrelsesmødet 

 

Else Aldahl orienterede om mødet den 19. april og herefter drøftede bestyrelsen revideret  

ansøgning og budget.  

Der var enighed i bestyrelsen om ikke at godkende ansøgningen. Begrundelsen er, at: 

• der ikke er tydelighed omkring andelen af fælles og individuel kampagne 

• der er usikkerhed if. om der er et konkurrenceforvridende element i ansøgningen 

• der i den reviderede ansøgning er flyttet 1 mio. kr. fra udvikling til markedsføring, hermed 

overholdes principperne om, at udviklingsomkostninger max. må udgøre 20% af den samlede 

kampagnesum, men formålet med ændringen er tydelig 

 

Erik Dam repræsenterede ansøger og var uforstående overfor de rejste spørgsmål.  

Beslutningen blev, at sekretariatet inviterer formand, kasserer samt ansøgere til et fælles møde, for at 

drøfte ansøgning og budget yderligere. 

 

5. Effekter  
5.1. Effekter af Fomars støtten og markedsføringsprojekternes effekt i 2020 ifølge 

VisitDenmarks model 

 

VisitDenmark har nu opgjort den samlede effektmåling for Fomars ud fra de gennemførte 

markedsføringskampagner 2020. 

VisitDenmarks effektmodel måler markedsføringseffekter på tre niveauer: 

• Direkte markedsføringseffekter, som måles i forhold til 4 målepunkter (visning, kendskab, præference 

og påvirkede rejsebeslutninger) som følger de stadier en forbruger gennemgår i en købsproces. 

• Skabt turisme i Danmark, som beregnes for 3 målepunkter (påvirkede ankomster, påvirkede 

overnatninger og påvirket turismeomsætning) på baggrund af de direkte markedsføringseffekter. 

• Samfundsøkonomisk betydning, som beregnes for 2 målepunkter (årsværk og værditilvækst), på 

baggrund af den påvirkede turismeomsætning. 

VisitDenmarks model tager udgangspunkt i målte kampagneeffekter. Hvor data ikke er tilgængelig, 

estimeres effekter på baggrund af gennemsnitlige konverteringsrater.  

Grundlaget for konverteringsraterne er fra 2018 og tager derfor ikke højde for Covid-19.  
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Det må dog formodes, at Covid-19 situationen har haft en indflydelse på kampagnernes  

effektivitet, da de danske og landespecifikke rejserestriktioner har påvirket muligheden for at  

rejse i 2020.  Modellen er ikke udviklet til at håndtere kampagner i Kina. 

 

 

Direkte markedsføringseffekter 2020 viser følgende hovedresultater 

 

 

 

 

Sammenlignet med Benchmark fra VisitDenmark 

 
Benchmark fra VDK er beregnet som gennemsnit af VDKs performance 2017-19. 
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Kampagnernes samfundsøkonomiske effekt er beregnet på baggrund af Turismeundersøgelsen  

2017 fra VisitDenmark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsagen til, at den totale investering i markedsføring er mindre end Fomars samlede investering på ca. 26,5 

mio. kr. i 2020 er, at kapacitetsomkostninger ikke indgår i beregningerne og der er aktiviteter, som ikke kan 

tælle med i kampagnemålingen. 

Effekterne indgår i Fomars Årsrapport til Erhvervsfremmestyrelsen, og medsendes som bilag til rapporten. 

Til bestyrelsens orientering og drøftelse. 

 

Bilag 8: Effektrapport VisitDenmark 2020 

Else Aldahl orienterede om effekterne af 2020 kampagne. 

Bestyrelsen drøftede kort tallenes usikkerhed if. Corona situationen og tog orienteringen til efterretning. 

 

5.2. Effekt målt på antal overnatninger i 2020 i Region Syddanmark 
 

Antal udenlandske overnatninger i Region Syddanmark 2019 er gjort op ud fra  

VisitDenmarks/ Danmarks Statistiks tal april 2020. 

Hovedkonklusioner: 

• Gæster fra Finland, Sverige og Kina udgør procentuelt de største fald fra 2019 til 2020 med godt 

286.000 færre gæster. Kina dog med en meget lille volumen 

 

• På det europæiske marked udgør gæster fra Belgien og Holland det største fald med 61 % 

 

• Tyskland er dog fortsat det vigtigste land, når det gælder konkrete tal 

1,5 mio. færre tyske gæster har overnattet i Danmark i 2020 end i 2019. Tyske overnatninger  

totalt udgør i 5,6 mio. eller 89,6% af alle udenlandske gæster i Region Syddanmark.  

• Overnatning i Feriehus udgør hovedparten af alle udenlandske overnatninger i Region Syddanmark 

(6.523.284) eller 65 %. Tyskland adskiller sig med et væsentligt mindre fald sammenlignet med de 

Estimeret. 
Samfundsøkonomisk effekt. 

Effekt 2017 model 

Investering (total) 17.129.402 kr. 

Påvirket turismeomsætning 556.824.865 kr. 
 

Værditilvækst  345.231.416 kr.  

Årsværk (job) 729 

Skatter i alt  206.025.200 kr.  
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øvrige udenlandske markeder. Samlet set har der været næsten 1,9 mio. færre overnatninger i 2020 

sammenlignet med 2019.  

• Der er et stort fald i antal overnatninger på hoteller, feriecentre og camping på i alt 1.6 mio.  

Her udgør de udenlandske overnatning 1,4 mio. 

 

Overnatningstallene indgår i Fomars samlede rapport til Erhvervsfremmestyrelsen over resultater  

af årets indsats 2020. 

Til bestyrelsens orientering og drøftelse. 

Bilag 9: Overnatningsstatistik samlet 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

5.3. Årsrapport 2020 

 

Fomars indsender hvert år, sammen med det godkendte årsregnskab en årsrapport til 

Erhvervsfremmestyrelsen. 

Årsrapporten indeholder informationer om hele året 2020, både for projekter og projektkoordinering og 

administration, ligesom de samlede resultater for 2020 er beskrevet. 

Til bestyrelsens drøftelse og godkendelse 

Bilag 10: Årsrapport 2020 

Bestyrelsen godkendte årsrapport 2020. 

6. Generalforsamling 2020/21, herunder kontingent 
6.1. Kontingent for 2021 

 

Foreningens kontingent godkendes på generalforsamlingen. 

Fra 2018 har medlemmer af Fomars betalt 5.000 kr. + moms årligt i kontingent. 

I regnskabet for 2020 ses, at Fomars har en pæn egenkapital på omkring 1,3 mio. kr. 

Med de nuværende administrative aktiviteter og niveau frem til og med 2022 er der ikke behov for 

opkrævning af kontingent for 2020/21. 

Formanden indstiller, at der opkræves kontingent for 2020/21 på 5.000 kr.+ moms 

6.2. Valg på generalforsamlingen 

 

Følgende medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2021. 

 

• Lone Skjoldaa, Bridgewalking med personlig suppleant Heidi Hammer Lings, VisitFredericia/Fredericia 

Kommune er på valg. Begge er villige til genvalg. 



 

8 
 

Valgperioden er 2 år. Valget vil derfor vare projektperioden ud, dvs. til afslutning af  

årsregnskab og generalforsamling i april 2023.  

Medlemskommunerne der er B-medlemmer skal på mødet meddele, om der ønskes  

ændringer i forhold til nuværende udpegede, som er Jens Ejner Christensen, Vejle kommune  

med Ib Kristensen, Billund som personlig suppleant.  

Destinationerne, der er B-medlemmer, har udpeget Erik Dam, Destination Sydvestjylland for 

resten af projektperioden. 

A-medlemmerne udpeger 3 medlemmer til bestyrelsen. 

Christian Woller, Legoland, Jan Harrit, Lalandia og Lars Ravnholt, Købmand Hansens  

Feriehusudlejning er pt. udpeget som repræsentanter. 

Til bestyrelsens drøftelse og indstilling til generalforsamlingen. 

Bestyrelsen indstiller, at der opkræves kontingent for 2020/21 på 5.000 kr.+ moms 

7. Evt.  
7.1. Næste bestyrelsesmøde i Fomars er den 24. november 2021 kl. 10-12.  

Ansøgningsfrist for ansøgere 2021 vil være den 10. november 2021.  

 

7.2. Mødedatoer for 2022 fastlægges af den nye bestyrelse på konstituerende møde. 

 

Forslag til datoer er: 

1. Onsdag. Den 2. marts 2022 kl. 10-12 (evt. telefonmøde) 

2. Onsdag den 27. april 2022 kl. 10 – 12, herefter generalforsamling. 

3. Onsdag den 23. november 2022 kl. 10-12 

4. Afsluttende bestyrelsesmøde og generalforsamling forventes afholdt onsdag  

den 26. april 2023 kl. 10-13. 

Der var ikke punkter til evt. Sekretariatet udsender mødeindkaldelser til bestyrelsen for det  

kommende års møder.  


