Invitation

til Partnermøde og Generalforsamling 2022
Vi inviterer hermed til kombineret partnermøde og generalforsamling 2022. Vi vil orientere om de opnåede
resultater i 2021, samt kigge på 2022 med særlig opmærksomhed på og tema omkring ”Vi skal vinde
nordmændene tilbage” i vores destination:

Onsdag den 27. april kl. 16 - 19 i Nordkraft, niv. 4 (Lokale 4.3.02)
Deltagere:
Alle partnere i Destination NORD og Partners A/S og Aalborg Turistforening

Program:
• Velkomst og introduktion til dagens program v/ Formand Finn Rosenqvist

TEMA: ”Vi skal vinde nordmændene tilbage i 2022”
• Hvordan markedsfører VisitDenmark Destination NORD i Norge? Hvilke målgrupper satser vi
på, og hvad tiltrækker vi dem på? v/ Marketing Manager Hege Fredlund Hoff, VisitDenmark Norge
•  Nordmændene skal tilbage til Aalborg og Aalborg Storcenter! Aalborg Storcenter sætter alle sejl til   
   for at få nordmændene tilbage og lægger op til bredt samarbejde omkring indsatsen
v/ Center Manager Niels Adolfsen, Aalborg Storcenter
• Fly-by over indsatsen på Norge i 2022. Vi kigger ind i betydningen af de norske gæster, store
indsatser og norske markedsføringskampagner v/ Adm. Direktør Tonny S. Thorup,
Destination NORD

Generalforsamling 2022
Der er på generalforsamlingen lagt op til et særligt fokus på at folde foreningens aktiviteter ud i
   hele Destination NORDs geografi, så det understøtter turismen i de 4 kommuner, som nu indgår i
destinationsselskabet Destination NORD.
• Introduktion til selskabsstrukturen og opgavefordeling samt kort præsentation af partner   konceptet ”We are Family and Friends” v/ CFO Anja O.V. Mathiasen, Destination NORD
• Netværk og let traktement

Tilmeld dig her

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Kan ses her: www.destination-nord.dk
4. Fastsættelse af mindste-kontingent
5. Behandling af forslag, der er indleveret til bestyrelsen senest 1. marts 2022 før generalforsamling,
ledsaget af skriftlig motivering
Der er forslag om ændring af Aalborgs Turistforenings vedtægter, herunder at:
		
§1 Foreningens navn ændres til Turistforeningen for Destination Nord
		
§2 Foreningens formål ændres fra at omfatte Aalborg Kommune til at omfatte Destination
     Nords geografi og dens ejerkommuner
		
§8 Antal bestyrelsesmedlemmer ændres fra 6 til 7 medlemmer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

