Pressemeddelelse
Naturturisme I/S får ny direktør
Formandskabet for Naturturisme I/S har sammen med et ansættelsesudvalg ansat Tina Fogh Aagaard som ny
direktør.
Ansættelsesudvalget, der bestod af formand Jens Elmgreen og næstformand Flemming Madsen, embedsmænd fra
hver af de fire ejerkommuner, samt to medarbejderrepræsentanter, besluttede på baggrund af ansættelsessamtaler
enstemmigt at pege på Tina Fogh Aagaard som ny direktør for Naturturisme I/S.
Formand for Naturturisme I/S udtaler
Formand for Naturturisme I/S, Jens Elmgreen udtaler: ”Jeg er meget tilfreds med et ansøgerfelt på 47 ansøgere. Der
var mange kvalificerede ansøgere fra hele landet, hvilket vidner om et stort kendskab til det unikke udviklingsarbejde,
som Naturturisme I/S lægger for dagen.”
Jens Elmgreen siger videre: ”Jeg mener, vi har fundet en stærk og særdeles kompetent person som ny direktør. Tina
Fogh Aagaard har en bred ledelsesmæssig og administrativ erfaring, og er fortrolig med de politiske systemer, hvilket
nok skal komme Naturturisme I/S og hele Det Sydfynske Øhav til gode. Samtidig er jeg sikker på, at Tina med sine
stærke faglige og personlige kompetencer, vil bidrage positivt til det tværkommunale samarbejde, som er alfa og
omega for Naturturisme I/S.”
Om Tina Fogh Aagaard
Tina Fogh Aagaard er 50 år, cand.jur. fra Københavns Universitet og uddannet advokat. Hun kommer fra en stilling
som direktør i Karsten Ree Holding ApS, og har tidligere været ansat i den offentlige forvaltning i blandt andet
Forsvarskommandoen og Folketinget. Som direktør i Karsten Ree Holding ApS har Tina arbejdet med en bred vifte af
opgaver, herunder med udvikling af en bæredygtig profil og har i den forbindelse taget del i projekter og opgaver
omkring natur- og miljøbevarelse og ECO turisme i bl.a. Kenya. I tidligere jobs har Tina desuden arbejdet med havret,
havmiljølovgivningen og havmiljøbevarelse.
Tina siger selv: ”Mit arbejde med opgaver vedrørende bæredygtighed og naturbevarelse har næret min interesse for i
endnu højere grad at kunne få mulighed for at beskæftige mig med natur og miljø, naturbeskyttelse og naturturisme.
Med stillingen hos Naturturisme I/S ser jeg muligheden for at kunne bidrage til at gøre en forskel og samtidig kunne
udfolde min interesse for netop natur, miljø og bærdygtighed med særlig fokus på den sårbare balance imellem
benyttelse og beskyttelse af naturen. Hos Naturturisme I/S vil jeg kunne indgå i et meget kompetent
medarbejderteam, hvor jeg vil bidrage med min store interesse for netop bæredygtighed, natur og ECO Turisme – og
ikke mindst mine erfaringer fra både det offentlige og det private erhvervsliv”.
Tiltrædelse
Tina Fogh Aagaard tiltræder stillingen som ny direktør hos Naturturisme I/S d. 1. oktober 2015.
For yderligere spørgsmål kan følgende kontaktes:
Formand Jens Elmgreen: TLF. 7253 1711 og mail jeel@fmk.dk
Tina Fogh Aagaard: TLF. 24 49 33 20 og mail tfaagaard@gmail.com
Medarbejderrepræsentant Nina Brandt Jacobsen: TLF 5134 7353 og mail nina.jacobsen@svendborg.dk
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