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Organisering af turistområdet 

 

Baggrund 

Hedensted kommunes daværende Økonomiudvalg besluttede på sit møde d. 19/9 2011, 

at turistområdet fremover hører under Økonomiudvalget. I den forbindelse blev det be-

stemt, at turistområdet skal organiseres på en ny måde, og at der konkret skal ske en 

overdragelse af næsten alle af turistopgaverne til Turistforeningen, mens udvalgte dele af 

turistområdet skal være kommunens ansvar. På baggrund af denne principbeslutning var 

der en efterfølgende proces med Turistforeningen og kommunens repræsentanter for at 

skabe enighed om rammerne for arbejdet.  
 

Formålet med organiseringen har været et tydeligere fokus på mål og resultater og stør-

re grad af gennemsigtighed, hvad angår sammenhængen mellem ressourceforbrug (ind-

sats) og resultater (afkast), fordi den nye organisering giver en klarere ansvarsfordeling 

og en mere enkel organisering.  
 

Overordnet set afsættes årligt en økonomisk ramme til drift af turistaktiviteterne i He-

densted kommune. Afgrænsningen af aktiviteterne bygger på en årlig resultataftale mel-

lem turistforeningens bestyrelse og Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi, hvor 

bl.a. overordnede mål og aktiviteter beskrives 
 

På mødet i udvalget for Politisk koordination og Økonomi den 16. juni 2014 blev redegø-

relsen fra Turistforeningen drøftet og beslutningen blev udsat med henblik på samlet re-

degørelse for status og niveau for målopfyldelse.  

 

Efterfølgende har Hedensted Kommune og Turistforeningen haft en række møder, hvor 

forskellige oplæg fra begge parter er diskuteret, foruden turismeområdet er blevet disku-

teret på dialogmødet den 4. maj 2015. 

 

Endvidere har Business Region Aarhus udarbejdet et forslag til turistindsatsen i hele 

Business Region Aarhus., hvilket Hedensted Kommune også skal tage stilling til. 

 

Ny organisering 

For at turistindsatsen i Hedensted Kommune skal lykkes, er det vigtigt at se området 

som et samlet hele. Turisternes indtryk stammer ikke kun fra om f.eks. hotelværten var 

serviceminded, men også om der var en god betjening på tankstationen, da gæsten fyld-

te benzin på, eller om taxachaufføren, købmanden, isdamen var venlige og fortalte om, 

hvad der er værd at se. Om der var oplevelser/events i byen, om stierne var til at gå på 

og kortene ajourført. Derfor kan turistindsatsen med fordel placeres sammen med er-

hvervs- og cityområdet og med et meget tæt samarbejde med en del af kommunens 

kompetencegrupper. 

 

Fra 1. januar 2016 overgår turistindsatsen til Hedensted Kommune, som ansætter en tu-

ristchef samt en bureauleder.  

 

Turistchefen skal indgå i et team med erhvervs- og citychefen og får til opgave at udar-

bejde en turismestrategi med tilhørende handlingsplaner for vækst i turismen. Desuden 

skal Turistchefen årligt fremlægge tal for udviklingen af antal turister via VisitDenmark. 
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Der skal anvendes samme tal og metode, som nuværende anvendt målemetode eventu-

elt suppleret med optimerede/forbedrede metoder. Materialet forelægges Udvalget for 

Politisk Koordination og Økonomi samt Advisory Board. 

 

Bureaulederen vil få arbejdsplads på turistbureauet i Juelsminde, som placeres synligt og 

centralt i byen, f.eks. på havnekontoret eller campingpladsen. Turistkontoret skal bevare 

Grønt I med de kvaliteter (herunder bemanding med kompetente og ansvarlige medar-

bejdere og åbningstider), der ligger i det. Ud over at betjene turisterne, skal bureaulede-

ren arbejde tæt sammen med citychefen og detailhandlen om f.eks. events i byerne.  

 

På den måde får turistindsatsen samme vilkår som erhvervsindsatsen og indsatsen på ci-

tyområdet, hvilket også betyder, at turistindsatsen bliver for alle turister og alle turistak-

tører i hele kommunen.  I dag servicerer Juelsminde Turistforening kun medlemmerne og 

primært de aktører, der er på Juelsminde halvøen. 

 

Der oprettes et advisory board til at rådgive turistchefen og bureaulederen. I dette får 

Hedensted Byråd 1 plads, mens Juelsminde Turistforening tilbydes 2 pladser, Juelsminde 

Handelstandsforening 1 plads og Havnekontoret 1 plads. Derudover ønskes en bred for-

ankring af turistaktører fra hele kommunen.  

 

 

Opgaver 

Ud fra de årshjul, som tidligere medarbejdere på Juelsminde Turistbureau har udarbejdet 

kan opgaverne deles i: 

 

Strategiske/administrative opgaver: 

 Strategi 

 Handlingsplan 

 Erhvervsservice 

 Kommunikationsplan 

 Statistik om turister 

 Budget/regnskab 

 Samarbejder, f.eks.: 

o Gudenåen 

o Kystlandet 

o Business Region Aarhus 

o Legoland 

o Alrøfærgen 

o Andre 

 

Markedsføring: 

 Guide 

 Hjemmeside 

 Facebook 

 Kampagner 

 Messer  

 Presse 

 

Mødet med turisten: 

 Guide/servicere 

 Arrangementer 

 ”Turistens venner” 

 Salg af ture, events mm. 

 

Serviceringen af turisterhvervet varetages fremover primært af erhvervschefen og er-

hvervskonsulenten, idet mange af de tilbud, som Hedensted Erhverv har til erhvervslivet 
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også er til turistbranchen og detailhandlen. Det gælder f.eks. indsatsen for generations-

skifter, hvordan servicerer man kunderne, iværksætterarrangementer. Desuden er det 

vigtigt, at turistaktørerne får den nødvendige forretningsmæssige udvikling/sparring, 

som både Citychefen og Erhvervschefen i dag giver til erhvervs- og handelslivet. 

 

Kommunikationsplanen og en del af markedsføringen skal hænge sammen med branding 

og den øvrige kommunikation, der sker i Hedensted Kommune, dog er det vigtigt, at Ju-

elsminde – i turistøjemed - brandes som Juelsminde, idet det er en unik turistlokation.  

Ligesom sociale medier også bør koordineres med de kommunale sider. Den øvrige mar-

kedsføring kan med fordel ske i samarbejde med f.eks. VisitVejle og VisitHor-

sens/Kystlandet. 

 

Samarbejdet om f.eks. Gudenåen, forslag til cykel- og gåture m.m. skal ske i et tæt 

samarbejde med By & landskab, Natur & Miljø samt Data & IT. Events kan med fordel 

udvikles sammen med Kultur & Fritid og detailhandlen. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mødet med turisterne bør ske der, hvor turisterne er. Derfor skal der også udpeges en 

række turistambassadører i hele kommunen, f.eks. Juelsminde Camping, Hotel Vejle 

Fjord, Glud Museum, Tørring Kanofart, Uldum Mølle, Rosenvold Camping, Korning Kro og 

Bibliotekerne. 

 

På disse steder kan der også stilles en touch-skærm med oplysninger om overnatnings-

muligheder, naturen, seværdigheder, Hvad sker der i denne uge etc. Disse skærme kan 

evt. sættes op i samarbejde med VisitVejle, der allerede har 25 i Vejle-området og Visit-

Horsens/Kystlandet, som har sat en op hos Korning Kro og på Glud Museum. 

  

Turist,  
erhverv, detailhandel 

Kommu-
nikation 
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fritid 
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Branding 
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Budget: 

 

 

Lønninger og kontorleje:  1.000.000,- kr. 

Markedsføring: 450.000,- kr. 

Projekter: 150.000,- kr. 

I alt: 1.600.000,- kr.  

   

 


