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H.K.H. Kronprinsen bliver protektor af Danish-Chinese Business Forum  
 
Kronprinsen følger i Prins Henriks fodspor som protektor for handelskammeret Danish-Chinese 
Business Forum, der understøtter danske virksomheder, vidensinstitutioner, kommuner og 
regioners handel og engagement i og med Kina. 
 
København 19. november 2019, Prins Henrik var protektor for foreningen Danish–Chinese 
Business Forum fra 2006 indtil sin død. Prins Henriks interesse i Kina og Asien er almindelig kendt, 
og handelskammeret var også et af de protektioner, Prins Henrik fortsatte efter sin pensionering. 
Handelskammeret har efter Prins Henriks bortgang været uden protektor, men kan i denne uge 
informere om, at Kronprinsen vil føre protektionen videre.  
 
Det er en nyhed, som bestyrelsesformand i DCBF, Tom Behrens-Sørensen, er begejstret over: 
 
”Vi kan i dag informere om den glædelige nyhed, at Kronprinsen bliver protektor for Danish-
Chinese Business Forum. Med afsæt i Kronprinsens arbejde og engagement for dansk erhvervsliv 
og danske styrkepositioner i international sammenhæng er vi glade for, at Kronprinsen kan være 
med til at skabe opmærksomhed om handelskammerets arbejde for danske virksomheder hos 
kammerets kinesiske partnere i både kinesisk erhvervsliv og i det officielle Kina,” siger Tom 
Behrens-Sørensen. 
 
Også DCBF Generalsekretær, Hans Henrik Pontoppidan, glæder sig til og over samarbejdet med 
Kongehuset. 
 
”Danish-Chinese Business Forum har også set fra Kina en særdeles betydningsfuld rolle som 
bindeled mellem Kinas regering og erhvervsliv. Handelskammeret anses derfor som en vigtig 
budbringer af erhvervslivets behov og ønsker i forhold til styrkelsen af de kommercielle relationer 
på nationalt niveau mellem Kina og Danmark. Derfor er det vigtigt, at Danish-Chinese Business 
Forum i Danmark har en forankring på allerhøjeste niveau, som kan assistere os i arbejdet med at 
understøtte dansk erhvervslivs interesser i Kina og de dansk-kinesiske kommercielle 
samarbejdsrelationer. 

 
 

Om Danish-Chinese Business Forum  
Danish-Chinese Business Forum er en uafhængigt, non-profit, netværksforening for virksomheder med henblik på tværgående 
forretning. Danish-Chinese Business Forum har 130 medlemmer bestående af primært virksomheder, men også offentlige 
organisationer som vidensinstitutioner, kommuner og regioner. Det er en netværksforening, der har til formål at skabe 
vidensdeling med deres medlemmer.  

 


