Nordfyn repræsenteret lige midt i
Danmarks turistmæssige
omdrejningspunkt
Bureauleder Rikke Lindhøj blev torsdag valgt ind til bestyrelsen hos Dansk Turistfremme.
Foreningen, der er landsdækkende, arbejder målrettet mod at styrke det nationale
turistpolitiske samarbejde og arbejder ligeledes for at sikre en kompetent og professionel
turistbetjening både nu og i fremtiden. Hos menigmand er organisationen nok primært kendt
for at stå bag den berømte ”grønne I-mærkning”, som kendetegner turistinformationssteder
med kvalitativ turistformidling.
Her er Nordfyn begunstiget af 4 steder, nemlig i Hasmark, Otterup, Ditlevsdal og Bogense.
”Med omkring en ½ million turistovernatninger om året skal vi som turistorganisation hele
tiden være på beatet og følge med i udviklingen indenfor turistområdet. Derfor glæder det
mig, at vi nu har fået Rikke placeret allerøverst oppe, således at vi dels kan påvirke
udviklingen, men også således at vi hele tiden er up to-date med udviklingen, der jo også på
turistområdet raser afsted”, lyder det fra direktør Per Olesen.
Udover at Rikke Lindhøj har en universitetsuddannelse indenfor turisme, så har Rikke i
næsten 6 år arbejdet med turisme, herunder de seneste 3 år på Nordfyn. Med titlen
bureauleder er det Rikke, der sætter retningen for turismeudviklingen i organisationen, og
fremadrettet kan hun således også være med til at sætte retningen på landsplan.
”Jeg glæder mig utrolig meget til arbejdet. I bestyrelsen skal jeg
selvfølgelig først og fremmest bidrage med, at turismen i
Danmark udvikler sig, men jeg kommer nu til at sidde i det
øverste organ og får masser af gode informationer og kommer
til at følge de turistmæssige trends helt tæt. Det ser jeg frem til
at kunne bruge i mit daglige arbejde til glæde for hele Nordfyn”,
siger Dansk Turistfremmes nyeste bestyrelsesmedlem.
Rikke Lindhøj er foreløbigt valgt for 2 år.

Spørgsmål kan rettes til bureauleder Rikke Lindhøj, tlf. 6196 0566 eller direktør Per Olesen, tlf. 4027 0913.

