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Vestjysk kroejer er ny bestyrelsesformand i Small Danish Hotels
Nye frø skal dyrkes og den blødende hotelbranche vækkes til dåd på den anden side af Coronakrisen. Den nyvalgte bestyrelsesformands, Finn Steffensen fra Nymindegab Kro, vigtigste opgave
bliver at få hotelkæden tilbage på vækstsporet, når verden vender.
Det var med udgangspunkt i en noget anden virkelighed, at Finn Steffensen, som har siddet seks år som
næstformand i Small Danish Hotels, takkede ja til at stille op til bestyrelsesformandsposten. Small
Danish Hotels kan se tilbage på 2019, som hotelkædens bedste år nogensinde. Omsætningen viste en
pæn opadgående kurve, interessen for kædens loyalitetsprogram, Benefits, havde aldrig været større,
og hovedmarkederne Danmark og Sverige viste en gæstefremgang på henholdsvis 8 og 16 procent.
Corona-situationen har nu slået hotelbranchen ud af kurs, og den nykårede bestyrelsesformand er fuldt
bevidst om, at han skal have knivskarpt fokus på at få hotelkæden tilbage i vækstsporet.
”Branchen er i den hårdeste periode nogensinde i nyere tid. Når vi skal rejse os igen, bliver det vigtigt at
stå i et fælleskab, hvor de enkelte overnatningssteder kan støtte hinanden og sammen få gang i hjulene.
Small Danish Hotels har som forening et stærkt fundament at bygge på, og det vil komme vores
medlemmer til gode, når vi skal til at finde og dyrke helt nye frø for at nå vores forretningsmål. Der vil
være nye spilleregler for branchen, og der skal kæmpes for de mange små og mellemstore hoteller”,
siger Finn Steffensen, som udover bestyrelsesbedriften også driver den familieejede Nymindegab Kro
ved Vesterhavet sammen med hustruen, datteren og svigersønnen.
Small Danish Hotels tegnede sig som hotelkæde for 17 procent af det samlede antal hotelovernatninger
i 2019 i Danmark, der ifølge Danmarks Statistik talte 6.950.455 overnatninger på danske kroer og
hoteller. Ifølge hotelkædens strategiplan, der lå på tegnebrættet, før vi overhovedet kendte ordet
Coronavirus, skal dette tal vokse blandet andet via et større fokus på grøn omstilling samt styrkelse og
videreudvikling af hotelkædens loyalitetsprogram. Og det er stadig en del af planen ifølge kædens
direktør.
”Alle vores medlemmer mærker voldsomme økonomiske konsekvenser af krisen, og det betyder, at vi
skal være ekstra progressive og skrue tempoet op, når vi kommer på den anden side. Kampen om
gæsterne bliver hårdere, og vi skal være syleskarpe på at matche gæsternes behov og krav til gode
oplevelser. Vi kommer til at redefinere indsatsen på flere punkter, men vi tror fortsat på, at grønne
værdier i højere grad bliver en hygiejnefaktor, og tætte relationer til sine gæster vil være et must”, siger
Small Danish Hotels’ direktør, Jørgen Christensen.
Skiftet på formandsposten betyder et farvel til foreningens mangeårige nu afgåede bestyrelsesformand,
Hilding Hvid. Som formand har Hilding Hvid med stort engagement og ihærdighed igennem 20 år
arbejdet for at sikre hotelkæden en god økonomisk tilstand, etablere fordelsprogrammet Benefits,
styrke synligheden af hotelkæden og skabe masser af moments of happiness for Small Danish Hotels’
gæster. Dertil har Hilding Hvid ført foreningen gennem Finanskrisen og 9-11-krisen. Nu ligger loddet på
Finn Steffensens vægtskål, som sammen med Jørgen Christensen og resten af bestyrelsen, der består af
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Flemming Jakobsen - Hotel Vejlefjord, Brian Madsen - Hotel Fjordgården i Ringkøbing, Birgitte
Messmann - Hotel Phønix i Hjørring, Thomas Danielsen – Hotel Frederik VI i Odense, Michael
Thinggaard - Hotel Thinggaarden i Hurup og suppleant Poul Müller - Herning City Hotel, skal sætte
kursen efter Corona-krisen.

Billedtekst: Finn Steffensen, som ejer Nymindegab Kro, er netop tiltrådt som ny bestyrelsesformand
for hotelkæden Small Danish Hotels. Vestjyden afløser den mangeårige nu tidligere formand Hilding
Hvid.
For yderligere information kontakt venligst Small Danish Hotels’ direktør, Jørgen Christensen, på telefon
+45 21 67 44 55 eller mail jc@smalldanishhotels.dk
For pressebilleder, pressetekster og andre spørgsmål kontakt venligst Tina Baungaard-Jensen hos Small
Danish Hotels’ kommunikationsbureau, By Baungaard, på telefon +45 41 28 10 01 eller mail
tina@bybaungaard.com
Om Small Danish Hotels
Small Danish Hotels er en frivillig landsdækkende kæde med håndplukkede hoteller, kroer, slotte og
herregårde, hvor nøgleordene er den personlige betjening og det gode værtskab. Hotellerne ejes og drives af
selvstændige hotelejere, slotsfruer og krofædre. Small Danish Hotels tilbyder unikt dansk gæstgiveri på
kongelige privilegerede kroer, eventyrlige oplevelser i historiske og naturskønne omgivelser på slotte og
herregårde, trendy boutique- og cityhoteller samt klassiske hoteller ved land, vand og by landet over.
For mere information: www.smalldanishhotels.dk

