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Ny direktør i Fårup Sommerland
Fårup Sommerland får ny adm. direktør til april – valget er faldet på Per Dam Jensen, der på mange
områder har et indgående kendskab til Fårup og forlystelsesbranchen.
Fårup Sommerland, 19.01.2017 - Den nye ejerkreds og bestyrelse har nu valgt den person, der skal stå i
spidsen for Fårup Sommerland. Ny adm. direktør bliver fra 1. april Per Dam Jensen, der kender Fårup
Sommerland rigtig godt, også som direktør.
Bestyrelsesformand Ole Mølgaard udtaler: ”Vi er rigtig glade for at kunne præsentere Per som ny direktør.
Han kender Fårup, vi kender ham, og vi ved, hvad han står for – og han deler bestyrelsen og den nye ejerkreds
ambitioner om en fortsat stærk udvikling af Fårup Sommerland som et af Nordjyllands oplevelsesmæssige
fyrtårne og en af Danmarks bedste forlystelsesparker. Hans erfaring fra tidligere gør, at han hurtigt kan træde
ind i stillingen, og valget giver på alle måder komfort til den nye ejerkreds og bestyrelse om at havde fundet
den helt rette til posten, udtaler Ole Mølgaard.
Per Dam Jensen er 49 år og har en mangeårig ledererfaring indenfor underholdning og forlystelser. Han har
været tilknyttet Fårup før - både som sæsonansat, personalechef, bestyrelsesmedlem samt adm. direktør i
2012-13, før han valgte at fratræde sin stilling for at blive direktør for film- og musikselskabet Sandrew
Metronome. Privat bor han i Løkken, er gift og har 2 børn.
Om sit valg begrunder Per Dam Jensen: ”Jeg har tidligere udtalt, at det at stå i spidsen for Fårup Sommerland
var en drømmestilling – det er det stadig. Fårup har en stor plads i mit hjerte, og selvom jeg er rigtig glad for
mit nuværende virke, så blev jeg utrolig glad, da jeg blev kontaktet og spurgt, om jeg var interesseret i at stå i
spidsen for Fårup. Omstændighederne er anderledes nu end før, og jeg var ikke et sekund i tvivl. Jeg ser meget
frem til at komme i gang med arbejdet med at videreudvikle Fårup sammen med den nye bestyrelse og
ejerkreds samt den utroligt dygtige stab af både faste medarbejdere og sæsonansatte.”
”Et besøg i Fårup handler om at begejstre, skabe gode oplevelser og minder, alt sammen understøttet af en
god service med et smil – og jeg glæder mig til at være med til at skabe mange gode oplevelser og minder i de
kommende mange år”, tilføjer Per Dam Jensen.
Fårup Sommerland besøges årligt af 600-650.000 gæster og er blandt de førende forlystelsesparker. Fårup er
flere gange blevet kåret som Nordens bedste sommerland, de seneste to år som Europas næstbedste
forlystelsespark for familier og har desuden vundet mange internationale anerkendelser for sit fokus på
gæsteservice. I 2016 åbnede Hotel Fårup, der giver gæsterne mulighed for at overnatte midt i parken og få
unikke oplevelser.
Fårup Sommerland åbner portene til sæson 2017 den 6. maj. Årets store nyhed er Hvirvelvinden, der vil tage
gæsterne ud på en vild sving- og snurretur i op til 19 meters højde.

Om Fårup Sommerland:
Fårup Sommerland blev etableret i 1975 og kunne i 2015 fejre 40 års jubilæum. Forlystelsesparken er årligt besøgt
af 600.000-650.000 gæster, hvoraf 80 procent af disse er danske. Fårup Sommerland har en gæstetilfredshed på
hele 99 procent og har gennem årene vundet en lang række priser, blandt andet Europas 2. bedste forlystelsespark
(Kirmes, 2015 & 2016), Verdens 3. bedste service (IAAPA, 2015), Danmarks bedste forlystelsespark (2014) samt
Danmarks bedste sommerland (2014). Fårup Sommerlands vision er at være indbegrebet af enestående oplevelser
for familier i hele Norden.

