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Styregruppens 4. møde

fredag den 7. januar kl. 09.00 i 
Kalundborgegnens Erhvervsråd

Referat fra mødet

Kalundborg den 9. januar, 2022

Deltagere i mødet: Otto Aagaard/Kalundborgegnens Erhvervsråd, Izabela Kofoed/ 
Destination Sjælland, Cathrine Sinding/Kalundborg Kommune, Svend Erik Kristensen/ 
Vores Kalundborg, Hans-Henrik Nielsen/Kalundborg Turistforening

Gæst: Keld Haapanen/Kvickly

Referat:

Generelt om touren i Kalundborg
Tourruten gennem Kalundborg er: Holbækvej – Nørre Alle – Klosterparkvej – Bredgade – 
Elmegade – Slagelsevej – sydpå

Pointspurt ud for Expert i Elmegade.

Kort over tourens hele anden etape kan ses her:

https://kalundborg.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/cykelloeb/tour-de-france-2022

Generel information om touren findes her: https://letourcph.dk/oplev-tre-etaper/2-etape

City art / Human art – initiativer til at farve byen og 
kalundborgenserne i gult:
Indkøb af:

 50 beachflag med vores logo, der skal opstilles forskellige steder på tour-ruten 
gennem Kalundborg og til udlån til virksomheder, institutioner, foreninger og andre, 
der kan have gavn af at flage med "touren i Kalundborg" logo. Beachflagene vil 
desuden blive tilbudt opstillet ved organisationers tour arrangementer.

https://letourcph.dk/oplev-tre-etaper/2-etape
https://kalundborg.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/cykelloeb/tour-de-france-2022
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 5.000 gule bluser med påtrykt ”Touren
i Kalundborg” logo på bryst og ryg. 

 50 sponsorflag med påtrykt ”Touren i
Kalundborg” logo

 Et antal bannere med påtrykt ”Touren i
Kalundborg” logo til opsætning i
flagallé.

Indkøb, salg og distribution formaliseres gennem Thumbs Up.

Tour-pakker indeholdende sponsorflag, gule bluser, prisskilte og evt. yderligere sælges til 
virksomheder, forretninger og andre, der måtte være interesserede.                                     
Svend Erik Kristensen og Otto Aagaard afklarer antal pakker og indhold.

Aktiviteter og arrangementer:

Formål: At få alle kalundborgensere interesserede i at deltage i at Kalundborg er 
klædt i gult ved at gennemføre og få andre til at gennemføre forskellige aktiviteter 
og arrangementer forud for og på den 2. juli.  

Egne arrangementer:

2. juli: Fælles morgenbord i Kordilgade/Skibbrogade. 

 Tovholdere: Svend Erik Kristensen og Hans-Henrik Nielsen

2. juli: Stor aftenfest i Havneparken

 Tovholdere: Cathrine Sinding og Hans-Henrik Nielsen
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Andres arrangementer:

Få andre foreninger og organisationer, der gennemfører forskellige aktiviteter i de sidste 
100 dage før 2. juli til, på en eller anden måde at implementere ”Touren i Kalundborg” i 
arrangementet.

For eksempel ved ”Vild med Vand” den 11. eller 18. juni, at opfordre til implementering 
med f.eks. vandcykelløb over Hærvigen.

 

Fastholde SYMB, Y-Camp, Vores Kalundborg og Kalundborgegnens Erhvervsråd på 
tilsagnet om at arrangere en eller anden form for underholdning de sidste tre 
fredage/lørdage før 2. juli.

 Tovholder: Hans-Henrik Nielsen

Kommunikation:

Formål: At skabe og fastholde viden om og interesse for aktiv deltagelse i planlagte 
arrangementer og interesse for og lyst til at planlægge andre arrangementer.

Ekstern - generel

Pressemeddelelser. Artikler. Læserindlæg. 

Direkte – specifik

Henvendelser til samarbejdsparter og mulige samarbejdsparter med tilbud om 
accessories, koordinering af arrangementer med andre aktørers arrangementer.
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Semi-ekstern

I første omgang: holde deltagerne i mødet den 4. oktober ajour  

Pressemøde torsdag den 13. januar

 Tovholdere: Svend Erik Kristensen og Hans-Henrik Nielsen

Øvrigt om økonomi
Evt. overskud i forbindelse med styregruppens arbejde placeres i en fond til fremme af 
turismen og detailhandlen i Kalundborg.

Næste styregruppemøde:
Mandag den 7. februar kl. 09.00 i Kalundborgegnens Erhvervsråd.

Referent

Hans-Henrik Nielsen


