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Nyt fra bestyrelsen – juni 2021 

 

Wonderful Copenhagens bestyrelse afholdt den 15. juni 2021 bestyrelsesmøde og seminar 

på Hotel Scandic Cph Strandpark. 

 

Bestyrelsen indledte mødet med at genudpege Henrik Ypkendanz, CEO og ejer af Illums 

Bolighus, til bestyrelsen for en 3-årig periode.  

 

Bestyrelsen samlede derefter op på den sommer- og erhvervspakke, der var blevet aftalt 

af et bredt flertal af Folketingets partier umiddelbart inden bestyrelsesmødet og som bl.a. 

indeholder ekstra midler til markedsføring af turismen i storbyerne, kulturturisme og til gen-

opretningen af hovedstadens turisme, der er blevet særligt hårdt ramt af COVID-19. En-

delig benyttede bestyrelsen det ordinære møde til rutinemæssigt at følge op på fondens 

løbende resultatskabelse og økonomi. 

 

Bestyrelsen gik derefter over til seminaret, der i år havde overskriften ”Morgendagens tu-

risme i hovedstaden – hvordan genopretter vi bedst til en ny fremtid”. 

 

2020/2021 har været et historisk kriseår for hovedstadens turisme, der har tabt et tocifret 

milliardbeløb i omsætning. Wonderful Copenhagen har siden marts 2020 arbejdet målret-

tet på at rejse ny finansiering til turismefremmeaktiviteter, der kan hjælpe hovedstadens 

turisme. Fonden er på et år udkommet med to planer og har en tredje på vej: I somme-

ren 2020 lancerede fonden en kick-start-plan med 13 her-og-nu-initiativer. Primo 2021 lan-

cerede Wonderful Copenhagen sammen med Erhvervsministeriet og Københavns Kom-

mune en genopretningsplan for 2021 med aktiviteter for i alt ca. 50 mio. kr. Og ultimo 

2021 udkommer WOCO sammen med Erhvervsministeriet og Københavns Kommune med 

en plan for 2022-23.  

 

Seminaret blev benyttet til at gøre status og kigge frem, og var tilrettelagt i to tempi:  

Først drøftede bestyrelsen et udpluk af de mange ekstraordinære genopretningsaktivite-

ter, WOCO arbejder med i øjeblikket. Dernæst blev bestyrelsen præsenteret for en række 

oplæg om – og drøftede på den baggrund – hvad de vigtigste tendenser bliver for stor-

byturismen de kommende år. Tendenser, som hovedstaden skal forholde sig til for at 

komme godt ud af krisen. Indsigterne fra seminaret tages med i det videre arbejde med 

genopretningsplanen for 2023. 

 

Bestyrelsen mødes næste gang til ordinært bestyrelsesmøde i oktober 2021. 

 

NOTAT 


