Furesø hjælper Furesø – i Furesø hjælper vi hinanden
Denne oversigt er etableret på baggrund af samarbejde mellem Furesø INDUSTRI, Furesø
Erhvervsforening samt Furesø Kommune for at hjælpe virksomheder, der i forbindelse
med Corona krisen har udfordringer.
* Oversigten vil blive anvendt af FAST TRACK teamet i Furesø Kommune og
stillet til rådighed for alle virksomheder i Furesø Kommune.
* Oversigten rundsendes til medlemmerne af erhvervsforeninger og
handelsforeninger
* De rådgivere, der stiller sig til rådighed, vejleder/sparrer med virksomheder, der
ønsker det og har et konkret behov, aftaler selv omfanget af den gratis
sparring med den pågældende virksomhed
* Ordningen gælder indtil samfundet igen er fuldt åbnet op efter Corona
krisen
* En rådgiver kan til enhver tid kan trække sig fra listen ved en skriftlig
henvendelse til Fast Track teamet

Kompetencer der kan bidrages med

Firmanavn

Advokater, der kan hjælpe virksomheder under den konkrete krise
Juridiske overvejelser for ledelsen, herunder
ansvar og henstand med betalinger

Advokatfirmaet Fosvig
Gammelgårdsvej 61
3500 Farum
Steen Fosvig
T 44955766
M sf@advokatfirmaet-fosvig.dk

Jeg er jurist der arbejder med udarbejdelse af
kontrakter - kan eks. hjælpe med at få klarhed
over, hvordan retstilligen er i forhold til
forsinkelser eller lign grundet covid19.

KROVA Contracting
Korsbjerghave 27
3500 Farum
Louise Krogh Vammen
T 93945860
M louise@krova.dk

Revisorer, der kan hjælpe virksomheder under den konkrete krise
Vi kan hjælpe med at beregne om der er
mulighed for at få hjælp via en af hjælpepakkerne
og hjælpe med at gøre materialet klar for revisor
der hvor der kræves en påtegning fra godkendt
revisor.
Så kan vi hjælpe med budgetter, beregne
likviditets behov samt anden økonomisk
rådgivning samt være sparringspartner specielt
for ejerledet virksomheder

Altia Administration ApS
Bymidten 68
3500 Værløse
Jannie Bangsgaard
T 40588346
M jannie@altia.dk

Statsautoriseret revisor, der med udgangspunkt i
virksomhedens aktuelle udfordringer yder bistand
med forståelse af hjælpepakkerne og muligheder
for at søge støtte.

BRANDT revision & rådgivning
Ved Vesterport 6, 5. sal
1612 København
Peter Arent Benkjer
T 33376016
M peab@brandtrevision.dk

Statsautoriseret revisor yder bistand med praktisk
forståelse af hjælpepakker og muligheder, samt
økonomisk rådgivning mht. styring med
udgangspunkt i virksomhedens konkrete situation

Piaster Revisorerne
Engholm Parkvej 8
3450 Allerød
Steen Dahl Andersen
T 45173323
M sda@piaster.dk

Jeg hjælper virksomheder med at forstå deres
økonomiske situation og rådgive/vejlede dem i
hvad de har af muligheder for at komme
helskindet igennem.

ProcOpt Management
Gammelgårdsvej 61
3520 Farum
Thomas Laden Nørgaard

Derudover hjælper jeg også med ansøgning om
støttemidler og at sikre man ikke står med en
større regning til en autoriseret revisor uden at
man får støtte. Det gør jeg for 2000 kr i en no
cure no pay løsning.

T 21346062
M tln@procopt.dk

Rådgivere/seniorrådgivere, der kan vejlede virksomheder i såvel krisehåndtering
som forretningsudvikling
Vi kan hjælpe med at udvikle din forretning, se
muligheder og finde den rette
eksekveringsplatform. Fokus på digital
transformation, branding og kommunikation.

BASELABET ApS
Engtoftevej 24
3520 Farum
Jahn Fredrik Hermansen
T 40163065
M jahn@baselabet.dk

Især bidrage med praktisk erfaring.
Jeg har de sidste 25 år via bestyrelsesarbejde
assisteret primært mellemstore virksomheder
med at opnå overskudsgivende og fremtidssikret
drift. Jeg har her siddet i 40+ virksomheders
bestyrelse, som oftest gennem mange år.

BBD - Buhl Business Development
Elsevej 18
3500 Værløse
Lars Buhl
T 21607925
M larsbuhl@outlook.com

Generel sparring med særlig fokus på
kommunikation og PR.

fagkom – faglig kommunikation
Mølledammen 38
3500 Værløse
Peter Martin Søhuus
T 27631304
M pm@fagkom.dk

Rådgivning i visuel kommunikation. Grafisk
design.

Fru Nielsens tegnestue
Nygårdsvej 18
3520 Farum
Liselotte Nielsen
T 44990111
M liselotte@fru-nielsen.dk

Jeg har været virksomhedsrådgiver i 6 år i TIC
Roskilde, været projektleder og fundraiser på en
række innovative udviklingsprojekter i 9 år.
Endelig har jeg været erhvervsrådgiver i Nordea i
12 år.
Mine primære fokusområder er: salg og
markedsføring, økonomi og finansiering og
projektledelse.

JS InnoVision
Skovgårds Alle 157
3500 Værløse
Jørn Søgaard
T 21677905
M joernsoegaard@gmail.com

Jeg kan bidrage med god sparring i forhold til
fortsat drift, afdækning af muligheder og
gennemgang af ressourcer i mindre og
mellemstore virksomheder.

Otterstrøm Rådgivning ApS
Østergade 13
3660 Stenløse
Bo Otterstrøm

Jeg har tidligere været indehaver af en engros
virksomhed i vinbranchen samt stiftet og drevet
en webshop, som er blevet solgt til et
investeringsselskab.

T 29849905
M bo@otterstroem.com

Jeg har stået for fusionen mellem 2 selskaber.
Jeg har en voksenpædagogisk baggrund og en
mængde tunge erfaringer at trække på og tænker
og handler altid udfra en empatisk tilgang til
ledelse og sparring.

Jeg kan hjælpe med mental krisehåndtering.
For mange er det ikke frygten for corona, der er
problemet. Det er bekymringer og frygten for
fremtiden.
DET kan statens hjælpepakker ikke hjælpe med.

Ritterhuset
Ny Vestergaardsvej 23
3500 Værløse
Birgit Ritter
T 23100380
M birgit@ritterhuset.dk

Vi kan komme til at kigge for langt ned i
bekymringer og have svært ved at se optimisme i
fremtiden.
Jeg kan hjælpe dig med struktur, prioritering,
mentalt overskud, stresshåndtering,
stressforebyggelse og personlig udvikling.
Jeg har erfaring som (Interim) HR manager med
bl.a. stress- og medarbejderhåndtering samt
ledersparring.

TRAIN Company
Bringebakken 52
3500 Værløse
Søren Ellegaard

Bragte sidste år en virksomhed fra en status med
mange alvorlige sygemeldinger pga. stress - til en T 27152770
status med nul stress-relaterede sygemeldinger
M se@traincompany.dk
over hovedet og en medarbejdetilfredshed over
langsgennemsnittet (målbart) på 4 mdr. (Medarb.
antal ca 200-250)
Har fungeret som specialist på effektivitet for bl.a.
Nestlés hovedkvarter i Schweiz, arbejdet for
ECCO sko etc.
- Er typen, der helst siger tingene lige ud og løser
ting i praksis.
Mit mål er generelt at sørge for, at medarbejdere
og ledere går glade hjem fire dage ud af fem ...
så plejer resultaterne også at blive derefter.
Typiske værktøjer: Tilfredshedmålinger
(Elektroniske), Simple projekt- og HR-værktøjer,
workshops.

Pengeinstitutter, der kan hjælpe virksomheder under den konkrete krise

Rådgivning og sparring indenfor
forretningsudvikling i den aktuelle situation, samt
sparring omkring drift- og likviditetsmæssige
udfordringer/muligheder ifm. den enkelte
virksomhed og samfundssituationen.

Danske Bank
Munkeengen 30
3400 Hillerød
Lise Svankjær/Ulrik Bank
T 51700326
M lisni@danskebank.dk
Jyske Bank
Slotsgade 19
3400 Hillerød
Casper Dam Olsen
T 89891773
M casper-dam@jyskebank.dk

Erhvervsøkonomisk forståelse
Åben og ærlig - Nem at have med at gøre
Ser muligheder og ikke begrænsninger
Tilgængelig 24/7
Stort lokalkendskab

Furesø Kommune 23. juli 2020
Flemming Ipsen - flei@furesoe.dk - 7235 5454
Christina Elmetofte - che2@furesoe.dk - 7216 5663

Nordea Furesø
Farum Hovedgade 14
3520 Farum
Gitte Svenningsen
T 55476384
M Gitte.Svenningsen@nordea.dk

