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Ny formand med succes skal udvikle og inspirere
Danmarks største campingkæde
Danmarks største campingkæde har ambitioner. Store ambitioner. Og i
denne uge valgte generalforsamlingen derfor en ny formand, der vil
samle medlemmerne, udvikle, inspirere og vise vejen til flere kunder og
mere succes.
DK-CAMP's nye formand er Torben Frydenlund Rasmussen fra Camp Hverringe
på Fyn.
- Torben er en visionær igangsætter, der har bevist, at han tør gå nye veje, og
at han kan skabe succes, fortæller Helle Aalbæk fra bestyrelsen - og han var
derfor en oplagt afløser for vores tidligere formand Preben Christensen, der har
slidt og slæbt for vores kæde i næsten 15 år.
- Camping skal gøres endnu mere populært ... og hvem er mest oplagt til gå forrest på den
rejse? smiler Torben Rasmussen - og svarer hurtigt:
- Det skal vi! Danmarks største campingkæde selvfølgelig - og det vil jeg gerne stå i spidsen
for. DK-CAMP er en veldrevet og sund forening, og det kan vi takke min forgænger for. Nu
glæder jeg mig til at tage de næste skridt fremad, så foreningen bliver endnu mere attraktiv for
vores medlemmer ...og vores gæster.
- Min opgave bliver at motivere, udvikle og samle kæden, så vi sammen kan gøre camping
endnu mere populært, end det er i dag. Vi skal ikke ensrette, men finde alt det bedste, alt det
forskellige og alt det gode frem hos pladserne og de gode mennesker, der driver dem. Når vi
har en fælles forståelse og ambition for, hvad fremtiden skal bringe, har vi nøglen til, hvordan
alle campingpladserne kommer til at tjene flere penge. Og det glæder jeg mig rigtig meget til at
komme i gang med, fortæller Torben Frydenlund Rasmussen.
DK-CAMP's nye formand, der tidligere har være dansk chef for det verdenskendte brand BuildA-Bear, har de seneste 7 år været chef for den 5-stjernede campingplads, Camp Hverringe på
Fyn. Her har han udviklet nye oplevelseskoncepter og skabt vækst. Torben har desuden
erfaringer fra bestyrelserne i andre campingorganisationer, blandt andet TopCamp og Unique
Camping.
Ønskes yderligere oplysninger:
Kontakt venligst Torben Frydenlund Rasmussen på tel. 20 43 71 52 eller DK-CAMP's sekretariat
på tel. 7571 2960.
FAKTA OM TORBEN FRYDENLUND RASMUSSEN

Bor privat i Kerteminde. 52 år, gift og far til 6 børn.

Chef for Camp Hverringe på Nordfyn. Camp Hverringe ejes af Hverringe Gods. Har drevet
egen tøjbutik og var chef i Build-A-Bear, da de startede i Danmark. Tidligere formand for
Unique-Camping Group og bestyrelsesmedlem i TopCamp.

