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Billund

Dansk Turismefremme er flyttet ind hos Vejle Erhvervs- og Turismeservice på Banegårdspladsen..
Pladsmangel og belliggenheden er årsag til, at interesseorganisationen er flyttet de 110
kilometer sydpå fra det hidtidige domicil i Randers. Arkivfoto
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Dansk Turismefremme er flyttet ind på Banegårdspladsen i
Vejle. Interesseorganisationen markerer sin flytning med
reception fredag.
Vejle: Dansk Turismefremme, der
er interesseorganisation for 49
kommuner og lokale
turistorganisationer, har flyttet
sit sekretariat fra Randers til
Vejle.
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Nærmere bestemt til
Banegårdspladsen 6, hvor også
Vejle Erhvervs- og
Turismeservice har hjemme.
Det glæder erhvervschef Morten Damsgaard Nielsen, der ser frem til, at
den lokale turismeservice får nye kolleger at sparre med.

VEJLE

- Dansk Turismefremme er en landsdækkende organisation og skal
varetage alle medlemmers interesser, men jeg forventer da, at det vil
gøre både os og Dansk Turismefremme bedre, at vi nu kommer til at gå
op ad hinanden til daglig. Vi har allerede opbygget et fagligt miljø om
turisme, og det, forventer jeg, vil blive styrket af, at Dansk
Turismefremme er flyttet ind, fortæller Morten Damsgaard Nielsen.
Der er i alt tre fastansatte og en praktikant på Dansk Turismefremmes
sekretariat, der markerer indflytningen i de nye lokaler med en
nytårsreception fredag den 19. januar fra klokken 13 til 15.30.
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Voksede ud af lokaler i Randers
Dansk Turismefremme fortæller selv i en pressemeddelelse, at
organisationen var vokset ud af de tidligere lokaler i Randers, og at det
var beliggenheden midt i landet og nærheden til banegården, der
gjorde, at man valgte Vejle som sin nye hjemby.
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- Vi ser frem til den nye placering og de nye, gode lokaler i Vejle. Det er
vigtigt, at det er nemt for vores interessenter at komme til os og for os
hurtigt at komme rundt i hele landet, forklarer sekretariatschef for
Dansk Turismefremme, Mads Sand i pressemeddelelsen.
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