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Referat 

5. november 2020 

Forum: Erhvervskontaktudvalg – EKU 
Tid: Tirsdag 27. oktober 2020 14.00 – 16.00 
Sted: Virtuelt 

 
Dagsorden: 0. Velkommen 

1. Erhvervslivet orienterer om situationen i erhvervslivet 
2. Fælles indsatser – er der noget vi kan gøre? 
3. Kort status i Furesø Kommune 

 Beskæftigelsessituationen/ledigheden 

 Nytårskur 2021 

 Detailanalyse – eftersendes som bilag 
4. Eventuelt 

 

Deltagere:  
 
Erhvervsrepræsentanter: 

 

Mogens Brusgaard Næstformand EKU, Formand Furesø INDUSTRI, Adm. Direktør Wexøe A/S 
Jørgen Godt Olsen Furesø INDUSTRI, Direktør NCK A/S 
Birgit Ritter Formand Furesø Erhvervsforening, Ejer Ritterhuset 
Henning Kornbo Furesø Erhvervsforening, Direktør Kornbo Erhverv - AFBUD 
Kenneth Barenholdt Centerchef Farum Bytorv 
Camilla Hovard Næstformand Centerforeningen Værløse Bymidte, Ejer Værløse Optik 
Christian Aasted Direktør Aasted ApS 
Allan K. Pedersen Bestyrelsesformand AKP Group A/S 
Anders Engelbrecht Partner Filmstationen 
Jesper Glyb Direktør Hareskov Elektric A/S 
Berit K. Leth Direktør KolleKolle 
Torben Bo Toft Christensen Formand Smagen af Furesø, Ejer Rokkedyssegaard 
 
Furesø Kommune: 

 

Ole Bondo Christensen Formand for EKU, Borgmester (Mødeleder) 
Preben Sandberg Pettersson 1. Viceborgmester 
Lars Carstensen 2. viceborgmester 
Tine Hessner Næstformand Udvalg for beskæftigelse og erhverv - AFBUD 
Jesper Larsen Byrådsmedlem 
Steen Vinderslev Kommunaldirektør 
Claus Torp  By- og Kulturdirektør 
Tine Gram Velfærdsdirektør 
Flemming Sommer Centerchef Jobcenter 
Peter Rosgaard Centerchef Center for borgerservice, kultur og erhverv 
Flemming Ipsen Erhvervskonsulent Center for borgerservice, kultur og erhverv 
Christina Elmetofte  Erhvervskonsulent Center for borgerservice, kultur og erhverv (Referent) 
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0. Velkommen 
 

Ole Bondo Christensen bød velkommen til udvalget. Den nuværende Corona-situation betyder at 

myndighederne har udmeldt, at Danmark mere eller mindre skal lukkes ned til efter nytår. Dette har 

konsekvenser for vores erhvervsliv og derfor fandt vi det rigtigt at samle EKU udvalget til et virtuelt møde. 

1. Erhvervslivet orienterer om situationen i erhvervslivet 
 

Erhvervsforeningerne og virksomhederne orienterede om deres respektive situationer. Særligt følgende 

emner blev berørt: 

 Corona-situationens betydning – herunder bl.a. økonomi, kunder, restriktioner og hjælpepakker. 

 Brancher: Industri, byggeri, detailhandel, konference og hotel, spisesteder, iværksættere, 

selvstændige, festival, filmproduktion, sportsklub, webhandel m.fl. 

 Udvikling i omsætning 

 Beskæftigelsessituation 

 Ansættelse af akademikere 

 Kompetenceudvikling 

 Netværk 

 Erhvervslejemål 

 Ny bestyrelse i Centerforeningen for Værløse Bymidte 

Den detaljerede orientering er vedlagt som bilag.  

Bilag: 1. Erhvervslivet orienterer 

 

2. Fælles indsatser – er der noget vi kan gøre? 
 

Furesø Kommune og erhvervslivet i Furesø har fortsat flg. fælles indsatser ifm. Corona-krisen: 

 Furesø hjælper Furesø. Gratis råd og vejledning fra virksomheder i Furesø til lokale virksomheder 

ramt af Corona krisen. 

 Rekruttering. Tæt samarbejde mellem Jobcenter og virksomheder om rekruttering af ledige. 

Udvalget havde ikke kommentarer eller yderligere forslag. 
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3. Kort status i Furesø Kommune 

 

3.1 Beskæftigelsessituationen/ledigheden 

Steen Vinderslev orienterede: 

 Ledighed. I forhold til resten af Danmark er det gået rigtig godt med ledigheden i Furesø 

Kommune. Furesø er sluppet nådigt pga. at mange ledige er kommet i arbejde lokalt. Siden starten 

af august har der været et fald i ledigheden og ift. 11. marts, hvor Corona-krisen startede, har 

Furesø kun en stigning på 90 ledige. Kommunen vil fortsat forsøge at holde skruen i vandet.  

 Rekruttering. Forvaltningen takkede for det gode samarbejde mellem Jobcenter og de enkelte 

virksomheder om placering af ledige. Der har været 1200 jobåbninger. Der er en særlig indsats for 

akademikere, men det er svært ift. de mange enkeltmandsvirksomheder i Furesø. Der er opnået 

gode resultater med ”dating” mellem virksomheder og ledige. 

 Arbejdsfordeling. Modellen om arbejdsfordeling, hvor medarbejdernes arbejdstid nedsættes 

midlertidigt i en periode som et alternativ til afskedigelser, er der ikke blevet arbejdet så meget 

med i Furesø Kommune, idet der ikke har været den store interesse fra virksomhedernes side. Men 

kommunen er klar, hvis virksomhederne har behov for at anvende modellen for at fastholde sine 

medarbejdere henover efterår og vinter. 

Bilag: 3.1 Ledigheden i Furesø Kommune oktober 2020 

 

3.2 Erhvervsservice 

Flemming Ipsen orienterede: 

 Corona-krisen. Siden 11. marts 2020 har Corona-krisen betydet ”fast arbejde” i Furesø Kommune. 

Vores hjemmeside og beredskab er ajourført. 

 Antal virksomheder. Antallet af virksomheder stiger fortsat.   Vi får en del henvendelser om 

etablering af nye virksomheder, som vi løser via FAST track.  

 Digitalisering. Kommunen er i dialog med Erhvervshus Hovedstaden om et skræddersyet forløb 

omkring digitalisering for virksomheder i Furesø. i foråret 2021.  

 Detailhandel. Sammen med de to centerforeninger, Farum Bytorv og Værløse Bymidte, er Furesø 

Kommune i gang med at planlægge et forløb om udvikling af detailhandlen i Furesø. Konsulenter fra 

Erhvervshus Hovedstaden vil derfor tage rundt og besøge samtlige detailforretninger i Furesø 

Kommune den 9., 10. og 11. marts 2021. 

 Erhvervsarrangementer. Vi har pt. 28 aktive erhvervsarrangementer på vores hjemmeside. Vi 

opfordrer erhvervsforeningerne til at hjælpe med at gøre virksomheder i Furesø opmærksomme på 

det. 

 Netværk. Vi har også været nødt til at aflyse et par netværks-arrangementer som følge af Corona-

restriktioner, men de ligger klar i skuffen. 

 Erhvervshus Hovedstaden. Furesø Kommune er medejere af Erhvervshus Hovedstaden. Vi har 

tæt kontakt til erhvervshuet og ved at en del virksomheder i Furesø gør brug af dets ydelser. Det 

opfordres til at virksomhederne i Furesø så meget som muligt gør brug af tilbuddene i 

erhvervshuset. 
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3.3 Fremtiden 

Ole Bondo Christensen orienterede: 

 Budget for 2021 og 2022.  I slutningen af september blev der indgået budgetaftale for 2021-22 i 

Furesø Kommune. Kommunen har fokus på at fortsætte det gode samarbejde med erhvervslivet og 

vil særligt prioritere at støtte iværksætteri og integration.  

 Furesø 2030. I foråret besluttede byrådet otte mål for Furesøs udvikling frem mod 2030 - ét af 

målene er et godt erhvervsliv. Borgmesteren opfordrede Furesøs virksomheder til at læse målene og 

udkastet til succeskriterierne for 2030-målene og kommenter dem, så vi kan kvalificere hvor vi skal 

arbejde os hen som kommune. 

2030-mål: 

https://www.furesoe.dk/politik/furesoe-visionen/2030-maal/#lokalt-arbejdsliv-og-levende-byliv  

Udkast til succeskriterier: 

https://www.furesoe.dk/media/9823/udkast-til-succeskriterier-byraadets-godkendelse-af-foerste-

udkast-2-september-2020-i-a5.pdf  

 Partnerskabsaftale. Vi arbejder igen i år med en partnerskabsaftale. Der pågår pt. arbejde om 

hvad aftalen for de kommende år skal indeholde.  

 

3.4 Nytårskur 2021 

Ole Bondo Christensen orienterede: 

 Udskydelse af nytårskur. Den årlige nytårskur var berammet til den 7. januar 2021. Grundet 

usikkerheden i udviklingen af Corona-situationen, er kommunen nået til den erkendelse, at 

nytårskuren ikke kan afholdes på en hensigtsmæssig måde. Det rigtig ærgerligt – også fordi 

erhvervsminister Simon Kollerup, som jo bor i Furesø, havde givet tilsagn om at deltage. Ole Bondo 

Christensen bad om tilbagemeldinger i forhold til gennemførelse af en midsommerkur omkring Skt. 

Hans, som, om nødvendigt, kan afholdes udendørs. Erhvervskontaktudvalget støttede ideen om en 

midsommerkur og muligheden for udendørs ophold. 

 

3.5 Detailhandelsanalyse 

Ole Bondo Christensen orienterede: 

 Sammenfatning. En kort sammenfatning af analyse er, at der er flere kunder end tidligere, som 

køber deres varer i Furesø kommune. Der ses frem til udvikling i de 2 bycentre.  

 Udkast af analysen. Claus Torp tilføjede, at selvom analysen er tæt på at være endelig, så er det 

stadig kun et udkast. Kommunen vil gerne mødes med Centerforeningen Værløse Bymidte og tage 

endnu en drøftelse af analysen. De sidste udmeldinger er ikke kommet med og der er også en 

vurdering af Corona. Der er en mulighed for at tiltrække kædebutikker. Endvidere er der andre 

anvendelsesmuligheder ift. det liberale erhverv, som måske kan åbnes op ift. anbefalinger i 

analysen. Mogens Brusgaard takkede kommunen for at de mange kommentarer fra erhvervslivet er 

indarbejdet på trods af de vanskelige forhold. 

Bilag: 3.5 Udkast til Detailhandelsanalyse (Fremsendt til udvalget inden mødet) 

 

https://www.furesoe.dk/politik/furesoe-visionen/2030-maal/#lokalt-arbejdsliv-og-levende-byliv
https://www.furesoe.dk/media/9823/udkast-til-succeskriterier-byraadets-godkendelse-af-foerste-udkast-2-september-2020-i-a5.pdf
https://www.furesoe.dk/media/9823/udkast-til-succeskriterier-byraadets-godkendelse-af-foerste-udkast-2-september-2020-i-a5.pdf
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4. Eventuelt 

 Thisted modellen. Mogens Brusgaard gjorde opmærksom på et indslag fra TV2 om Thisted, som 

er meget proaktive ift. erhvervslivet og at Furesø evt. kunne hente noget inspiration derfra. 

 Camilla Hovard. Ole Bondo Christensen takkede Camilla Hovard for indsatsen i udvalget. Udvalget 

klappede anerkendende af Camilla Hovards store indsats i EKU på vegne af Centerforeningen 

Værløse Bymidte 

 Støt hinanden gennem Corona-krisen. Mogens Brusgaard opfordrede alle i udvalget til at holde 

dampen oppe og hjælpe hinanden. Han stillede sig selv til rådighed med sparring over for 

kriseramte virksomheder, som han gerne vil indgyde gå-på-mod og initiativ. 

Kommende møder: 

 

 8. december 2020.  


