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Jeg laver reklamefoto og film til din virksomhed.
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Billund

Tovet sprang og slog
en chauffør ihjel
Billund

Lastbilchauffør
dræbt i Hovborg
Plantage
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Vejle Kommunes erhvervs- og turismechef, Morten Damgaard, er valgt til ny formand for Danske
Turismefremme. Foto: Visit Vejle
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Chauffør mistede
livet, da han fik
fjernvarmerør ned
over sig

0 kommentarer

Vejle

Vejle: Vejle Kommunes erhvervsog turismechef, Morten
Damgaard, er valgt som ny
formand for Dansk
Turismefremme. Morten
Damgaard afløser Anne Mette
Knattrup, som har været
formand i 10 år.
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Farvel til en af
Vejles helt store
øjebæer: Den gamle
vandrehjemsgrund
bliver hjem for 82
familier
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Jeg laver reklamefoto og
film til din virksomhed.

Indland

DF-profil gifter sig
med udlænding

Morten Damgaard bliver
formand for en landsdækkende
frederikmaj.dk
organisation, som han har
indgående kendskab til. Han har haft fire års pause fra bestyrelsen, hvor
han har været menigt medlem i seks år. Han var i bestyrelsen, da Dansk
Turismefremme fik sit nye navn i 2008 som resultat af
sammenfletningen af de to tidligere søsterorganisationer, Danske
Turistchefer og Danske Turismemedarbejdere, som begge blev
etableret helt tilbage i 1962.
I turismesammenhæng er det derfor en erfaren forening, Morten
Damgaard overtager formandsposten for. Dansk Turismefremme er en

VEJLE

landsdækkende medlemsorganisation for turistdestinationer og lokale
visit-bureauer. Derudover har foreningen medlemmer blandt en række
uddannelses- og forskningsinstitutioner inden for oplevelsesøkonomi.
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