
       

 

Workshop: Udviklingsplan for turismen på Bornholm mod år 2030 
Destination Bornholm, Dansk Kyst- og Naturturisme og Bornholms Regionskommune har igangsat et projekt med titlen: 
Udviklingsplan for turismen på Bornholm frem mod år 2030.  

 

Gennem et professionelt blik udefra og en inddragende proces skal projektet definere og skabe opbakning til en 
prioriteret udviklingsplan, der bringer Bornholm op i den næste liga som international helårsdestination af høj kvalitet. 

 

Vi ønsker at lægge planer for fremtidens turismeudvikling mod international standard i et tæt samarbejde med 
Bornholms turisme- og udviklingsaktører. Derfor håber vi, at du har mulighed for at afsætte tiden og bidrage med input: 

 

Du er hermed inviteret til deltagelse i workshop i Domen i Allinge, torsdag den 3. juni 2021 kl. 18.00-21.00 

 

Til projektet har vi tilknyttet et team af konsulenter fra Arkitema, COWI og Destination Lab. Konsulenterne vil til 
workshoppen præsentere deres vurdering af de tre udvalgte styrkepositioner, udpegede udviklingsbehov og potentialer 
samt et forslag til den overordnede strategi for udvikling af turismen frem mod 2030.  

 

I vil løbende i workshoppen få mulighed for at reflektere, kvalificere og komme med input til det præsenterede – både 
individuelt og i grupper. 

 

Program: 
 

• Kort præsentation af baggrunden for projektet 
• Forslag og ideer til konkrete indsatser, der skal indgå i udviklingen af bestemte geografiske lokaliteter på 

baggrund af de enkelte steders egenart og styrkeposition. v/konsulentteamet 
• Workshop blandt deltagerne i grupper 
• Præsentation af gruppernes input 
• Opsamling v/ konsulentteamet 
• Afrunding og videre forløb  

 

Deltagerantallet er begrænset i forhold til Covid-19 regler om forsamling, og derfor er tilmelding nødvendig. Deltagelse 
i workshoppen kræver forevisning af negativ Coronatest (max 72 timer gammel) eller vaccinationspas (tidligst 14 dage 
efter sidste vaccinationsdato). Mundbind bæres ved indgang, men er ikke påkrævet, når man er siddende. Der er et 
begrænset antal pladser. Til brug for evt. smitteopsporing beder vi om, at I afkrydser navneliste ved deltagelse i 
workshoppen. 



 

Tilmelding modtages efter først-til-mølle princip og senest den 31. maj på hanne@bornholm.info  

 

Vi glæder os til at se dig den 3. juni 2021.  
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