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Ny turistdirektør til Destination Himmerland
Destination Himmerland skal have ny turistdirektør, da Jimmi Stæhr-Petersen fratræder sin
stilling som Turistdirektør efter fem år i den himmerlandske turisme.

Efter to år i Destination Himmerland, hvor der er blevet skabt et stærkt fundament og ikke
mindst et godt samarbejde på tværs af destinationen, har Jimmi Stæhr-Petersen måtte tage
en svær beslutning og opsige sin stilling af private årsager.

“Beslutningen har på ingen måde været nem. Jeg har haft fem spændende år i den
himmerlandske turisme, hvoraf de sidste to år har været særlige for mig. At have været med
til at skabe Destination Himmerland og få synliggjort Himmerland på landkortet, har været
en rejse, jeg ikke ville have været foruden. I den forbindelse vil jeg også gerne takke for den
tillid bestyrelsen har vist mig. Jeg har dog måtte tage et livsvalg, som gør at jeg er nødt til at
fortsætte min videre rejse andetsteds.”

Jimmi Stæhr-Petersen opsiger sin stilling på grund af et personligt afsavn i hverdagen og
forklarer; “Børnene er flyttet hjemmefra og min kone Ninna har en tidskrævende
direktørstilling i Odense, som ikke harmonerer med den ønskede tid sammen og samtidig er
vi er placeret i hver vores ende af landet. Derfor har jeg sagt ja til en stilling som
forretningsudvikler i VisitOdense samtidig tilvalgt min familie”. Den unikke kombination af et
jobtilbud og mere tid med familien betyder derfor, at Jimmi Stæhr-Petersen stopper som
turistdirektør.

Det er med stor beklagelse, at bestyrelsen har måtte modtage nyheden om Jimmi
Stæhr-Petersens opsigelse. Bestyrelsesformand Peter Hansen udtaler sig: “Jeg har stor
respekt for hans valg, ligesom jeg mener, at han som turistdirektør afleverer Destination
Himmerland et rigtig godt sted. Så vi takker Jimmi for den store indsats og ønsker ham god
vind i Odense. Nu går vi i gang med at sikre den bedste proces hen mod at finde en ny
turistdirektør - en stilling, som jeg er sikker på er attraktiv for mange.”

Jimmi Stæhr-Petersen fortsætter som turistdirektør til udgangen af november.

Ved spørgsmål, kontakt bestyrelsesformand Peter Hansen på hom@hotelamerika.dk eller
telefon 23 31 93 03 eller Turistdirektør Jimmi Stæhr-Petersen på
jimmi@destinationhimmerland.dk eller telefon 20 26 46 64.
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