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Referat 

22. juni 2020 

Forum: Erhvervskontaktudvalg – EKU 
Tid: Onsdag den 17. juni 2020 08.00 – 10.00 
Sted: Multisalen, Rådhuset, Stiager 2, 3500 Værløse 

 
Dagsorden: 0. Velkommen: 

1. Efterretning - Referatet er godkendt - vedhæftet 

2. Orientering – Erhvervsliv/Erhvervsforeninger 

3. 1. Corona – hvordan går det i erhvervslivet? 

2. Status og Jobskabelse efter Corona 

4. Ny tidsplan for verdensmåls arbejdet 

5. Ny Partnerskabsaftale 

6. Drøftelse af udkast til handelsanalyse 

7. Orientering Furesø Kommune 

8. 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 
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 – AFBUD 
Torben Bo Toft Christensen Formand Smagen af Furesø, Ejer Rokkedyssegaard 
Furesø Kommune:  
Ole Bondo Christensen Formand for EKU, Borgmester (Mødeleder) – AFBUD 
Preben S. Pettersson 1. Viceborgmester – AFBUD 
Egil Hulgaard Formand Udvalg for byudvikling og bolig 
Tine Hessner Næstformand Udvalg for beskæftigelse og erhverv 
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 
Ulla Merete Riel  (Referent) 
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0. Velkommen 

Næstformand Mogens Brusgaard  

 Erhvervskontaktudvalget. Velkommen til udvalget. 

 Furesø Erhvervsforening. Velkommen til Birgit Ritter som ny formand for Furesø Erhvervsforening. 

1. Efterretning - Referatet er godkendt 
 

Bilag: Referat EKU møde 2. april 2020. 

Referatet er udsendt, godkendt og lagt på hjemmesiden. 

2. Orientering – Erhvervsliv/Erhvervsforeninger 

Furesø Erhvervsforening 
 Den nye formand v. Birgit Ritter. Den nye formand for Furesø Erhvervsforening, Birgit Ritter, er glad 

for formandsposten og en fantastisk bestyrelse med mange kompetente mennesker. Birgit Ritter er 

uddannet ingeniør og har arbejdet i it-branchen i 13 år. Nu arbejder hun med mennesker som 

mastercoach / stresscoach. 

 Økonomi / Corona-krisen v. Henning Kornbo. Furesø Erhvervsforening repræsenterer mange små 

virksomheder, som er hårdt ramt af Corona-krisen. Tendensen har været, at konsulenterne rammes 

først af nedskæringerne og de modtager ingen lønpakke, så det er en svær periode for dem. Furesø 

Erhvervsforening har igangsat en række tiltag for at hjælpe dem med at se nye muligheder. 

 Den afgående formand v. Tine Hessner. Der blev overbragt en hilsen til udvalget fra den afgående 

formand Eva Vedel med stor tak for samarbejdet, som glæder sig til at kunne prioritere sin egen 

virksomhed. Furesø Erhvervsforening sætter pris på, at Eva Vedel bliver i bestyrelsen. 

Centerforeningen for Farum Bytorv v. Kenneth Barenholdt 
 Økonomi / Corona-krisen. Farum Bytorv blev hårdt ramt af nedlukningen ifm. Corona-krisen. Ingen 

af forretningerne er gået konkurs under nedlukningen. Bytorvet har været godt besøgt siden 

genåbningen. 

Centerforeningen Værløse Bymidte v. Camilla Hovard 
 Økonomi / Corona-krisen. Værløse Bymidte er i gang igen. Borgerne bakker meget op, og det har 

kæmpe betydning. De kreative er kommet bedst igennem krisen. Bymidten er et åbent center, og der 

har været mulighed for at holde åbent i hele perioden, men det har været svært at navigere da 

restriktioner løbende er blevet ændret. 

Aasted ApS v. Christian Aasted 
 Økonomi / Corona-krisen. Ca. 200 medarbejdere har arbejdet hjemmefra under nedlukningen ifm. 

Corona-krisen. Aasted havde et godt første halvår med nye rekorder på alle parametre. I andet halvår 

forventes en brat opbremsning i ordretilgangen. Aasted er forsigtigt optimistisk med hensyn til årets 

resultat. Store chokoladeproducenter sælger fortrinsvis i lufthavne og storcentre, som jo har været 

lukket ned. 
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 Omtale. Det blev bemærket, at Aasted var i TV søndag aften. 

AKP Group A/S v. Allan K. Pedersen 
 Økonomi / Corona-krisen. AKP Groups virksomheder er ramt ligesom alle andre, men de er kommet 

igen på de fleste ting, dog ikke på festivalområdet. Nogle af virksomhederne har endog profiteret på 

Corona-krisen. De er hurtigere tilbage end forudset, og det ser godt ud fremover. 

Filmstationen v. Anders Engelbrecht 
 Økonomi / Corona-krisen. Filmstationen forholder sig afventende og ser mange scenarier. De har 

tidligt i Corona-krisen vurderet det niveau, der skulle være fremover. Grundforretningen fungerer – 

både udlejningsforretning og udviklingsplaner. Virksomheden har hyret arkitekter og har fortsat det 

lange blik på. I starten af krisen blev 25 % af medarbejderne afskediget. Det har givet gode overvejelser 

om kulturen fremover. Alle kunder er hårdt ramt. Museumsdelen kører fint, men lider under 

manglende fysisk fremmøde. 

 Konference. Filmstationen samarbejder med Furesø Kommune Have Kommunikation, og Dansk 

Erhverv om en konference der vil sætte fokus på kultur og erhverv, den 29. september 2020. 

Hareskov Elektric A/S v. Jesper Glyb 
 Økonomi / Corona-krisen. Hareskov Elektric har brugt Corona-krisen på medarbejderudvikling, og 

alle, med undtagelse af 20 medarbejdere, er nu tilbage på arbejde. Alt i alt ser det nogenlunde ud på 

kort sigt, men byggeprojekter af bl.a. hoteller er ikke kommet i gang igen efter krisen. 

 Furesø Rådhus. Hareskov Elektric havde opsat en temperaturskanner ved Multisalen. Skannerne er 

blevet positivt modtaget af EKU-deltagerne. Den skanner øjet og kommer dermed tættere på 

kernetemperaturen end andre skannere. 

NCK A/S v. Jørgen Godt Olsen 
 Økonomi / Corona-krisen. Produktionen af lægemidler har holdt kadencen under Corona-krisen og 

medarbejderne har arbejdet on-site. 2020 tegner til at blive lidt bedre end sidste år, men virksomheden 

er bekymret for 2021, fordi den lever af internationalt business-to-business-salg. 

Ritterhuset v. Birgit Ritter 
 Corona-krisen.  Der har været god brug for Ritterhusets kompetencer ifm. Corona-krisen, idet mange 

virksomhedsejere har været meget bekymrede for familien og fremtiden. Virksomheder, som har 

medarbejdere, som mistrives lidt, har benyttet sig af Ritterhuset, ligesom der også har været private 

kunder. Oplevelsen er, at flere end normalt har taget deres arbejdsliv op til revision. 

 Iværksætterhuset. Ritterhuset har adresse hos Iværksætterhuset, hvor der for tiden er fyldt op.   

Rokkedyssegaard v. Torben Bo Toft Christensen 
 Corona-krisen.  Torben Bo Toft Christensen er gået fra at være bekymret til at være fortrøstningsfuld 

og nu optimistisk. Corona-krisen har givet folk stor lyst til at være ude og hygge sammen – og alle har 

lyst til at plukke jordbær. Rokkedyssegaard er blevet digitale, og man skal nu booke billet for at plukke 

bær i weekenden – og det vil kunderne gerne, idet de har fokus på afstand og hygiejne. Problemet med 

manglende jordbærplukkere har løst sig.  
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 Smag på Furesø. Rokkedyssegaard har i samarbejde med Smag på Furesø og Furesø Kommune 

udarbejdet en flyer målrettet udenlandske turister i København, men nu er den mere henvendt til 

københavnerne. 

Wexøe A/S v. Mogens Brusgaard 
 Corona-krisen.  Wexøe er kommet godt igennem Corona-krisen og er nu mere digitale end i starten af 

krisen. Virksomheden har meget fokus på den fremtidige likviditet – der er sat midler af til svære tider. 

Under Corona-krisen har virksomheden oplevet et bedre sammenhold blandt medarbejderne - på trods 

af at de har været adskilt pga. hjemmearbejde samt søgt midler via fonde, der har boostet tempoet i 

udviklingsprojekterne.  

3. Corona-krisen 

3.1 Hvordan går det i erhvervslivet? 
 

Bilag: Notat - Orientering om tiltag til gavn for erhvervslivet i forbindelse med Corona-krisen 

 

Siden den 11. marts 2020 har det meste af Danmark været lukket ned. Det har haft store konsekvenser for 

både virksomheder som ansatte. Folketinget har vedtaget en række love m.m., der skal sikre, at vi kommer 

bedre gennem krisen og hurtigere vender tilbage til mere normale tilstande. Genåbningen er påbegyndt. 

 Lokale tiltag. 

Vi har sammen igangsat en række lokale tiltag, der skal hjælpe virksomhederne. Se bilag. 

 Er der behov for/ideer til nye lokale initiativer? v. Steen Vinderslev 

Ved EKU videomødet den 2. april 2020 blev der fremsat en række idéer (Furesø hjælper Furesø, mv.), 

hvilket har været hjælpsomt.  

Udvalget havde flg. forslag til hvordan indsatsen kan forstærkes efter sommerferien: 

 Fortsat fokus på udbredelsen af Comdia – der er flere anlægsmidler i spil.  

 Erhvervsarrangementer mhp. at understøtte lokalt netværk. 

 Erhvervshuset kan bidrage med webinarer/lokale tiltag, hvor behovet er størst.  

 Fokus på den digitale udvikling 

 Det lokale fokus – hvordan kan det videreføres efter Corona, så der kan skabes forretning og nye 

muligheder via et tættere virksomhedssamarbejde. 

3.2 Status og jobskabelse efter Corona v. Flemming Sommer 
 

Bilag: Status og jobskabelse efter Corona 

 Status på ledighed 

Furesø Kommune har som andre kommuner, registreret en tilgang af ledige på arbejdsmarkedet, som 

en konsekvens af krisen. Vi må forvente, at flere bliver ledige når Statens hjælpepakker ophører. 

Forvaltningen gav en kort status på situationen omkring ledighed / nye arbejdstagere. Det går den 

rigtige vej, men vi ved ikke, hvad der sker, når hjælpepakkerne ophører. Se bilag side 1. 
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 Ledighed. Furesø ligger blandt de mindst belastede kommuner.  

 Arbejdsfordeling. Positive erfaringer med arbejdsfordeling, men det er nogle komplicerede regler.  

 Lønkompensation. 943 borgere i Furesø får lønkompensation. Det svarer til 7 %, hvilket er lavere 

end på landsplan. Tallene har ligget stabilt siden april.  

 Servicefag. Servicefagene kom hurtigt ind i Jobcenteret i starten af krisen.  

 Rekruttering. Trods nedlukning har der ikke været stilstand i at rekruttere / matche jobsøgende 

og virksomheder. Fremover vil man gerne ud og møde virksomhederne og komme først i køen med 

ledige hænder, også i omegnskommunerne f.eks. i Vassingerød, Ballerup og Herlev.  

 Karriererådgivning. Digital karriererådgivning tilbydes. 

 Strategi oplæg 

Forvaltningen fremlagde et oplæg til en offensiv strategi om at få de ledige tilbage i job. Strategien blev 

drøftet af udvalget og der kom gode råd fra erhvervslivet om, hvordan der kan etableres mere 

samarbejde om at få ledige retur på arbejdsmarkedet. Se bilag side 2. 

 Arbejdsfordelingsordningen. Stor ros til Jobcenteret for arbejdsfordelingsordningen, som var en 

god stopper for fyringsrunden. Det kunne være en model i krisetider.  

 Katalog med ledige kompetencer.  Forslag om at et katalog med ledige kompetencer fremsendes 

til virksomhederne. Forvaltningen bemærkede, at nogle ledige ikke er mentalt klar til dette og skal 

bearbejdes, så de ikke ender på sygedagpenge.  

 Kompetenceudvikling af ledige. Jobcenteret vil styrke det strategiske samarbejde med 

virksomhederne om kompetenceudvikling, så de ledige er klar, når behovet for ansættelser opstår. 

 Midlertidig styrkelse af bemandingen i jobcenteret til at få ledige retur i job. Øget dialog 

mellem Jobcenter og virksomheder om arbejdskraftsbehov mhp. kompetenceudvikling af ledige. 

Dette vil dog kræve en opnormering af bemanding i Jobcenteret, hvilket drøftes politisk. 

 Samarbejde med Iværksætterhuset. Iværksætterhuset tilbyder blandede opgaver – måske kan 

ledige arbejde i fem timer i kombination med dagpenge. 

 Nye idéer. Eventuelle nye ideer sendes til Flemming Ipsen på flei@furesoe.dk . 

 Kommunikation 

Der er enighed om, at der fortsat er fokus på forskellige indsatser, der skal understøtte erhvervslivet / 

beskæftigelsen: 

 Udbud og indkøb. Fastholde fokus på Comdia, regningsbetaling, m.m. 

 Arbejdskraft. Fælles hjælp – fokus på det, som Erhvervslivet og Jobcentret har brug for i perioden 

efter Corona-krisen. 

 Branding. Image - EKU - Fortsætte det høje kommunikative niveau over for erhvervslivet. 

 

4. Ny tidsplan for verdensmåls arbejdet v. Mogens Brusgaard 

Corona-krisen satte en midlertidig stopper for arbejdet i arbejdsgruppen med Verdensmålene. Mogens 

Brusgaard samler op i løbet af sommeren og arbejdsgruppen afholder næste møde (virtuelt) medio august. 

Arbejdsgruppen giver en status på et ekstra EKU møde i oktober/november. 

 

mailto:flei@furesoe.dk
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5. Ny Partnerskabsaftale v. Steen Vinderslev 
 

Bilag: Proces- og tidsplan for partnerskabsaftale 2021 

Partnerskabsaftalen løber til udgangen af 2020. Der skal udarbejdes en ny aftale for 2021 og frem. 

Proces og tidsplan for arbejdet. 

Der blev givet en kort orientering om fornyelse af Partnerskabsaftalen med oplæg om en blødere udgave 

for den kommende periode. Der er stor usikkerhed på beskæftigelsen grundet Corona-krisen samt 

økonomien i det hele taget. Der er enighed om, at der skal tænkes andre parametre ind i den nye aftale. 

Repræsentanterne fra erhvervslivet var enige i at en kommende aftale skal bygge på et nyt og blødere 

grundlag end tidligere. Den økonomiske og jobmæssige situation giver ikke de samme muligheder for at 

fokusere på dækningsafgift og jobskabelse for udvalgte målgrupper. Dette var der en bred fælles forståelse 

for.  

Furesø Kommune vil tage initiativ til et udkast til en kommende partnerskabsaftale, som kan blive drøftet 

med Erhvervsforeningerne i efteråret.    

6. Drøftelse af udkast til handelsanalyse v. Claus Torp 

 

Bilag: Udkast detailhandels analyse 2020 

 

Udkast til handelsanalyse 
 

Furesø Kommune har fået udarbejdet et udkast til en analyse af handelslivet i kommunen. Analysen er 

foretaget af COWI A/S. Analysen har til formål at gøre status på handelslivet for både butikker og 

kundeorienterede servicefunktioner i Furesø Kommune. Der er undersøgt en række forskellige forhold for 

handelslivet, herunder:  

 Arealregistrering og placering af detailhandel 

 Redegørelse og vurdering af butiksudbuddet og udbuddet af kundeorienterede servicefunktioner. 

 Omsætningsregistrering  

 Registrering af befolkning, indkomst og forbrug samt handelsbalance 

 Konkurrenceforhold og tendenser i handelslivet 

Analysen vil danne baggrund for en række anbefalinger til om, og i givet fald hvordan, man kan justere de 

fremtidige byplanmæssige rammer for handelslivet i den kommende revision af Furesø Kommuneplan.  

 

Bemærkninger 
 

Erhvervskontaktudvalget drøftede udkastet til handelsanalysen. Der er noteret følgende bemærkninger til 

det udsendte materiale og gennemgang på mødet: 

 Vækst. Væksten på 7 % i den årlige omsætning siden 2012 bør ses i forhold til prisstigninger. 
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 Fremskrivningsgrundlag. Fremskrivningsgrundlaget i Plan- og Agenda 21 strategien tager 

udgangspunkt i boligprognosen, mens Handelsanalysen tager udgangspunkt i befolkningsprognosen. 

Der bør bruges samme fremskrivningsgrundlag og det blev fremført, at det bør være befolknings-

prognosen.  

 Flere detaljer ønskes. Analysen tager visse steder udgangspunkt i lidt stedspecifik viden. Det er 

eksempelvis interessant, at nogle kædebutikker har valgt kun at ligge ét sted fremfor to steder. 

Sådanne pointer ønskes beskrevet.  

 Læssevej. Læssevej skal ikke tælles med i omsætningen for Værløse Bymidte, da det ikke er en del af 

bymidten. 

 Leverandør af analysen. Det burde have været ICP, som lavede analysen, og ikke COWI, da ICP har 

mere ekspertise på området og har forestået de forrige analyser. 

 Dagligvarebutikker. Hvorfor anbefale flere dagligvarebutikker, kan de eksisterende ikke bare 

omsætte mere? Dette er en henvisning til anbefaling om at give mulighed for en enkeltstående 

dagligvarebutik ved Kirke Værløsevej i tilknytning til Søndersøskolen og Værløse Svømmehal. 

 Supermarkedskæder. Behov for mere ekspertise og gerne kvalitative interviews med de større 

supermarkedskæder om hvilke forudsætninger, de lægger til grund for placering af deres butikker.  

 Tid til fordybelse. Erhvervsforeningen ønsker mere tid til at fordybe sig i analysen.  

 Verificering. Det skal sikres, at tal, der er tvivl om, klargøres, inden Erhvervsforening giver sig i kast 

med analyse udkastet. 

 Forbrugerne. Der blev fremsat ønske om kvalitative interviews med forbrugere i kommunen. 

 Corona-krisen. Der var ønske om, at Corona-krisen indgår mere i analysen i forhold til den forventede 

udvikling af handelslivet. 

 

Erhvervskontaktudvalgets bemærkninger behandles forud for den endelige stillingtagen til handelsanalysen 

og dets anbefalinger i Udvalg for byudvikling og bolig, samt tæt dialog og møde med Furesø 

Erhvervsforening om udkastet til detailhandelsanalysen inden den færdiggøres.  

7. Orientering Furesø Kommune 

 

Plan- og Agenda 21 strategi 2020 v. Claus Torp 

 

Bilag: Plan- og Agenda 21 strategi 2020 (Forslag juni 2020) 

 

Forslag til Plan- og Agenda 21 strategi er behandlet i fagudvalg og er på vej til Økonomiudvalg og Byråd – 

derefter høring og borgermøder. Borgermøde blev afholdt i januar med input til strategien. Strategien skal 

ses i sammenhæng med 2030-målene og den nye kommuneplan. Den samler op på den planlægning, der 

har været i den forgangne periode og sætter rammen for, hvad Byrådet vil i den kommende planperiode. 

Erhvervslivet indgår i den kommende høringsproces. 

Det blev bemærket, at Farum Hovedgade mangler på side 8. 



 

8 
 

 

Nytårskur 2021 
 

Tidspunktet for nytårskur er torsdag den 7. januar 2021 kl. 15 - 17. Der udarbejdes nyt koncept for afvikling. 

Erhvervsforeningerne vil blive inddraget.   

 

Erhvervsklimaundersøgelser 
 

 Furesø Kommune. Furesø Kommunes lokale erhvervsklimaundersøgelse er udsat til efter 

sommerferien og forventes gennemført i august måned, således at resultatet kan præsenteres på EKU 

møde i september.  

 Dansk Industri. DI igangsætter sin undersøgelse i august til forventet offentliggørelse i november.  

8. Eventuelt 
 

 Kirke Værløsevej. Forslag om eventuel ændring af anvendelse af dele af erhvervsområdet på Kirke 

Værløsevej til anden anvendelse end erhverv vil indgå i den kommende høringsproces.   

 Ny Byrådsrepræsentant i EKU. Egil F. Hulgaard holder orlov fra Byrådet, og imens overtager Lars 

Carstensen pladsen i EKU. 

Hvad skal kommunikeres fra dette møde? 
 

Emner, som bør kommunikeres til presse/erhvervsliv: 

 Furesø hjælper Furesø. Det gode initiativ omkring ”Furesø hjælper Furesø” fortjener en yderligere 

eksponering – såvel i form af presse, som i distribution via erhvervs- og handelsforeninger. 

 

 Et stærkt fælles fokus på at få ledige retur i job via samarbejde mellem virksomheder og Jobcenter. 

Kommende møder: 

 

Bilag: Årshjul 2020 - Oversigt over emner på EKU dagsorden 

 

 24. september 2020 

 Oktober / November (*) 

 8. december 2020 

(*) Der inviteres til et ekstraordinært EKU møde i oktober/november vedr. afrapportering af 

arbejdsgruppens arbejde om FN’ verdensmål. 

 


