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Referat 

29. marts 2021 

Forum: Erhvervskontaktudvalg – EKU 
Tid: Torsdag den 25. marts 2021 08.00 – 10.00 
Sted: Virtuelt 

 
Dagsorden: 0. Efterretning – Referatet er godkendt  

1. Orientering – Erhvervsliv / Erhvervsforeninger 

2. Status - Partnerskabsaftalen 2021 - 2022 

3. Corona – Genåbning af samfundet – men ikke uden problemer og 
omkostninger for erhvervslivet 

4. Opfølgning – Lokal erhvervsundersøgelse  

5. Status – Lokale Corona initiativer siden marts 2020 

6. Trafik- og Mobilitetsplan 

7. Comdia statistik 

8. Erhvervstræf 2021 

9. Erhvervsarrangementer m.m. 

10. Eventuelt 

11. Hvad skal kommunikeres fra dette møde? 

Kommende møder 

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 
Søren Engberg Formand Centerforeningen Værløse Bymidte, Købmand Meny - AFBUD 
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 - AFBUD 
Steen Vinderslev Kommunaldirektør 
Claus Torp  By- og Kulturdirektør 
Tine Gram Velfærdsdirektør 
Flemming Sommer Centerchef Jobcenter Furesø 
Peter Rosgaard Centerchef Center for borgerservice, kultur og erhverv 
Flemming Ipsen Erhvervskonsulent, Erhverv, Center for borgerservice, kultur og erhverv 
Christina Elmetofte  Erhvervskonsulent, Erhverv, Center for borgerservice, kultur og erhverv (Referent) 
Erik Justesen Afdelingsleder, Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg 
Flemming Meilby Pedersen Bygningskonstruktør, Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg 
Clara Oleander Ramsbæk Udbudskonsulent, Udbud og Kontraktstyring, Center for Økonomi og Ressourcer 
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Velkommen 
 

Ole Bondo Christensen bød velkommen til udvalget. Hos Furesø Kommune fylder det meget at få styr på 

Corona genåbningen.  

 

 

0. Efterretning – Referatet er godkendt 
 

Referatet er udsendt, godkendt og lagt på hjemmesiden. 

 

Bilag: Punkt 0. Referat fra Erhvervskontaktudvalgsmøde 8. december 2020 

 

 

1. Orientering – Erhvervsliv / Erhvervsforeninger 
 

Erhvervsforeningerne og virksomhederne orienterede. Særligt følgende emner blev berørt: 

 Corona nedlukning og genåbning 

 Konsekvenser for aktiviteter og omsætning 

 

Bilag: Punkt 1 - Erhvervslivet orienterer 

 

 

2. Status - Partnerskabsaftalen 2021-2022 
 

Siden 2014 er der indgået en 2-årig partnerskabsaftale mellem Furesø INDUSTRI, 

Furesø Erhvervsforening og Furesø Kommune om at udvikle vilkårene for det 

lokale erhvervsliv og samtidig sikre job og uddannelse til alle . 

 

Orientering 
 
Steen Vinderslev orienterede udvalget om Partnerskabsaftalen 2021-2022. Aftalen er godkendt af 
erhvervsforeningerne og Byrådet i Furesø Kommune. Dermed er der sat en retning på samarbejdet for de 
kommende 2 år. Denne Partnerskabsaftale er anderledes end tidligere, idet den er mere strategisk i forhold 
overordnede mål for samarbejdet. Den nye aftale sætter fokus på flg. områder:  
 

 Videreudvikle aktivt og stærkt iværksættermiljø 

 Verdensmål og 2030-mål bliver til Furesø-virkelighed 

 Rekrutteringssamarbejde styrkes mellem Jobcenter og erhvervsliv 

 Mere synlig erhvervsservice 

 Lokale indkøb udbredes via digital platform 

 Skoler og erhvervsliv bringes tættere sammen 

 Flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse 

 
Der vil løbende ske en orientering / rapportering til EKU om arbejdet med indholdet i aftalen. En række af 
aktiviteterne er allerede igangsat jf. vedlagte bilag med status for 1. kvartal 2021. Nogle af aktiviteterne kan 
dog først igangsættes, når det igen snart bliver muligt at holde fysiske møder ifm. Corona-genåbningen. 
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Bilag: Punkt 2 – Partnerskabsaftale 2021-22 – Endelig med underskrift 

Bilag: Punkt 2 – Status på partnerskabsaftalen – Status 1. kvartal 2021 

 

Bemærkninger  
 

Erhvervsforeningerne, ved Mogens Brusgaard og Birgit Ritter, udtrykte stor glæde ved partnerskabsaftalen, 

hvor erhvervslivet kan genkende sig selv og hvor parterne forpligter hinanden på at komme i mål. Der 

sættes pris på, at aktiviteterne er meget specifikke og konkrete. Man ser frem til at aftalen igangsættes og 

den løbende opfølgning.  

 

 

3. Corona – genåbning af samfundet – men ikke uden problemer og 

omkostninger for erhvervslivet 
 

Corona pandemien har nu varet i godt et år med periodevise nedlukninger af 

samfundet. Erhvervsmæssigt har konsekvenserne varieret over et bredt spektrum. 

Nogle virksomheder har været fuldt nedlukkede uden mulighed for omsætning, 

mens andre har tilpasset sig og har haft større omsætning.  

 

Orientering 
 

Mogens Brusgaard orienterede om, at det endelig ser det ud til, at der er lys forude i forhold til at genåbne 

samfundet og komme tilbage til mere normale tilstande. Genåbningen vil uden tvivl betyde, at erhvervslivet 

får nogle udfordringer, som vi må forsøge, om vi kan løse sammen.  

 

Drøftelser 
 

Udvalget drøftede flg.: 

 

Testning af medarbejdere for Covid-19. Mogens Brusgaard fortalte, at anbefalingerne og kravene til 

løbende testning af medarbejderne udfordrer produktiviteten i virksomhederne, idet testcentrenes 

åbningstider er uhensigtsmæssige for en del virksomheder. Der var herefter en drøftelse af forskellige 

løsningsmuligheder: 

 

 Mobilt testcenter. Mogens Brusgaard fremlagde, at et mobilt testcenter, som kan besøge de 

forskellige erhvervsområder et par gange om ugen, vil være hensigtsmæssig og at der er kritisk 

masse til sådan en løsning. Steen Vinderslev fortalte, at det overordnede ansvar for testningen ligger 

hos regionerne. Den nuværende nationale strategi er, at de mobile testcentre primært anvendes 

lokalt ved store udbrud af Corona smitte, mens man herudover generelt skal anvende de faste 

testcentre. På nuværende tidspunkt er det således ikke muligt at anvende mobile testcentre i 

Furesø. Men idéen om en større brug af mobile testcentre er god og forvaltning har allerede drøftet 

sagen med region Hovedstaden og vil fortsat presse på for at muliggøre denne løsning. Der blev 

også opfordret til at erhvervslivet via deres organisationer ligeledes gør opmærksom på behovet for 

mobile testcentre.  
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 Testcentre i Furesø. På testcenteret i Farum. kan man få taget en gratis hurtigtest uden 

tidsbestilling i Farum Arena alle ugens dag kl. 8 – 20. På testcenteret i Værløse kan man få man få 

foretaget en gratis PCR test i Værløsehallerne med tidsbestilling - Åbningstiderne er pt. mandag-

tirsdag 08.00 – 13.45, onsdag-lørdag 15.30 – 21.15 og søndag 08.00 – 13.45. Forvaltningen vil 

undersøge om åbningstiderne på de lokale testcentre kan udvides. 

 Regionens testcentre. Tilføjelse til referat. Regionens store teststeder har åbent alle ugens dage 

07.00 – 22.00 (tidsbestilling). Regionens mindre teststeder har forskellige åbningstider. De tidligste 

tider er kl. 08.00. De seneste tider er kl. 21.15. 

 Kommunalt ansatte. Steen Vinderslev oplyste, at Furesø Kommune har ansatte, som tester 

kommunens egne medarbejdere, idet der foreligger en lovgivningsmæssig forpligtelse. Til gengæld 

har kommunen ikke hjemmel til at teste erhvervslivet.  

 

 

4. Opfølgning lokal erhvervsundersøgelse 
 

I efteråret 2020 gennemførte Furesø Kommune  en lokal erhvervsundersøgelse. 

 

Orientering 
 

Peter Rosgaard orienterede om at Forvaltningen har udarbejdet en handlingsplan (fremsendt som bilag) på 

baggrund af resultaterne af den lokale erhvervsundersøgelse. Der er sat fokus på de punkter, hvor 

tilfredsheden var mindst. Planen indeholder en opfølgning inden for følgende områder:  

 Erhverv. Mere synlighed om erhvervsservice og iværksættertilbud. 

 Jobcentret. Hjælp til rekruttering og fastholdelsesproces. 

 Byg og Miljø. Sagsbehandling vedr. byggesag/miljø og dispensationer. 

 Byg og Miljø. Infrastruktur ifm. eksisterende veje, parkering og offentlig transport. 

 Økonomi. Udbudsprocesser, gennemsigtighed, udbudsplaner og rettidig betaling. 

Punkterne vil løbende komme på Erhvervskontaktudvalgets dagsorden.  

Bilag: Punkt 4 – Handlingsplan lokal erhvervsundersøgelse 2021 

 

5. Status på lokale Corona initiativer siden marts 2020 
 

Som følge af Corona krisen har dansk erhvervsliv, siden marts 2020, været 

underlagt forskellige grader af nedlukninger og restriktioner. Erhvervskontakt -

udvalget har haft forskellige forslag/ideer til initiativer ligesom Furesø Kommune 

har taget initiativer til at understøtte erhvervslivet på bedste vis.  

Orientering 
 

Flemming Ipsen gav en statusorientering omkring betydning/effekt af de igangsatte initiativer, som har haft 

til formål at understøtte erhvervslivet ifm.  Corona krisen.  



 

5 
 

 Corona Task Force. I marts 2020 etablerede Furesø Kommune en Corona Task Force til 

erhvervslivet, bestående af Christina Elmetofte og Flemming Ipsen, som skal hjælpe virksomhederne 

med svar på de mange spørgsmål ifm. Corona krisen. 4.000 virksomheder i Furesø har modtaget 

information om initiativet. Furesø var den første kommune i Danmark, som tog dette initiativ. Det 

har ikke været en let opgave at følge de mange lovforslag, bekendtgørelser, hjælpepakker, 

restriktioner m.m. som stadig ændrer sig time for time. Vores informationer var ligestillet med 

Erhvervsstyrelsen og andre offentlige instanser, hvilket resulterede i god og hurtig hjælp til 

erhvervslivet i Furesø Kommune men også til virksomheder i det øvrige Danmark, som henvendte 

sig. Den nære kontakt til erhvervslivet har også resulteret i at Corona Task Force løbende har givet 

tilbagemeldinger til styrelser og ministerier omkring forbedringsmuligheder.  

 Hjemmeside. På Furesoe.dk blev der hurtigt etableret Corona-Erhverv-sider med formidling af den 

nyeste viden. Dette har resulteret i ca. 35.000 besøgende på vores erhvervssider, hvilket er 6 gange 

så mange som året før. Halvdelen af besøgene var til Corona-Erhverv-siderne. Antallet af erhvervs-

abonnenter er steget fra 120 sidste år til 700 i år. 

 Corona Hotline. Corona Task Force har ikke fulgt de almindelige åbningstider for Forvaltningen, 

men har haft mail og telefoner åbne dagligt 9-16 - også ifm. weekender og helligdage. Der har været 

ca. 300 henvendelser – alt fra store til små virksomheder.  

 Hjælpepakker. I Furesø Kommune har 936 virksomheder søgt om hjælpepakker og 902 er blevet 

godkendt. Dette har resulteret i udbetaling af 141 mio. kr. samt lønkompensation til 1582 

medarbejdere. 

 Erhvervsarrangementer. Der er etableret et særligt set up på hjemmesiden og der synliggøres 

løbende det, som erhvervslivet efterspørger – uanset hvor det foregår. I 2020 blev der publiceret 

100 arrangementer. Erhvervsarrangementerne er både egne og eksterne arrangementer fra bl.a. 

Erhvervshus Hovedstaden og Dansk Industri.  

 Økonomiske initiativer. Der er blevet fremrykket midler til bygge- og anlægsopgaver til 2020 og 

2021. Få virksomheder har valgt at gøre brug af muligheden for hhv. straksudbetalinger og 

udskydelse af betaling af dækningsafgift. 

 Hjælp til detailhandlen. Vi har selv været ude og tale med detailhandlen i marts 2021 og tilbudt 

dem en særlig indsats omkring gratis forretningsudvikling. Der er blevet taget meget positivt imod 

tilbuddet. Initiativet er blevet faciliteret af bycentrene. Vi har været i kontakt med 146 virksomheder 

og 21 har pt. sagt ja tak til forløb hos Erhvervshus Hovedstaden, hvoraf de fleste er i gang allerede 

inden påske. Vores initiativ er distribueret ud i resten af regionen. Der kommer en senere 

opfølgning. Ifm. restriktionerne ved juletid 2020 iværksatte Furesø Kommune skiltning med 

information og havde to medarbejdere ved Værløse Bymidte.  

 Fast Track til udeservering. Der er etableret fast track til cafeer og restauranter om tilladelse til 

udeservering, hvilket nogle har valgt at gøre brug af. 

 Furesø hjælper Furesø. 18 lokale rådgivere har stillet sig gratis til rådighed for kriseramte 

virksomheder i Furesø. På trods af omfattende kommunikation har initiativet ikke virket efter 

hensigten og kun 3 virksomheder har gjort brug af det. 

 Udenlandsk arbejdskraft. Der er udsendt information til alle lokale håndværksvirksomheder om 

hvordan man kan begrænse smitterisikoen hos udenlandske medarbejdere, som bor tæt sammen.  

 Udvikling i antal virksomheder. Vi har gode og solide virksomheder i Furesø. I 2020 er der sket 

en nettotilgang med 121 virksomheder, hvilket har været tendensen i Furesø i de sidste mange år. 

Samtidig var antallet af konkurser i Furesø langt mindre end gennemsnittet i DK.  
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Bemærkninger 
 

Mogens Brusgaard gav en kæmpe cadeau til Corona Task Force og Forvaltningen generelt for indsatsen: Det 

er et superflot stykke arbejde. Mange virksomheder har været usikre på hvordan de skulle håndtere Corona 

pandemien. I har grebet boldene og så er det oven i købet sket hjemmefra. I var hurtige ude af startblokken 

og det var vigtigt for virksomhederne ift. at få hjælp. I har gjort det så flot. Jeg håber, at man vil huske det. 

 

Bilag: Punkt 5 – Status Corona Task Force 2021 

 

 

6. Trafik- og Mobilitetsplan 
 

Furesø Kommunes Trafik- og Mobilitetsplanen beskriver udfordringer vedr. trafik 

og mobilitet og hvad der kan gøres ved disse udfordringer.  

 

Orientering 
 

Claus Torp orienterede om Trafik- og mobilitetsplan for Furesø Kommune, som har et perspektiv frem til 

2025. Planen opridser på baggrund af informationerne fra to § 17, stk. 4 udvalg, hvor erhvervslivet var 

repræsenteret, samt data i Datarapporten vedr. trafik og mobilitet i Furesø Kommune, hvad udfordringerne 

er vedr. trafik og mobilitet i Furesø Kommune, samt hvad der kan gøres ved disse udfordringer. 

Erhvervsforeningerne har haft mulighed for at komme med bemærkninger til trafik- og mobilitetsplanen 

mellem 1. og 2. behandlingen. Planen er i offentlig høring fra 8. marts til 8. april 2021. 

 

Indsatsområder. Der er 7 indsatsområder i planen: 

1. Fremkommelighed 

2. Kollektiv transport 

3. Trafikstøj 

4. Trafiksikkerhed 

5. Transport til skole og fritidsinstitutioner 

6. Transport til virksomheder i Furesø Kommune 

7. Den regionale indsats 
 

Indsatsområde 6: Transport til virksomheder i Furesø Kommune. Erhvervslivet i Furesø Kommune 

anses som en aktiv medspiller i indsatsen for at skabe bedre fremkommelighed, reducere CO2 emission, 

trafikstøj og trafikulykker og forbedre sundheden. I planens indsatsområde 6. ”Transport til virksomheder i 

Furesø Kommune”, er det beskrevet hvordan der kan samarbejdes herom. Den tilknyttede handlingsplan 

indeholder 11 forslag til tiltag om alt fra infrastruktur til adfærd.  

 

Drøftelse 
 

Høringssvar. Claus Torp understregede, at Furesø Kommune meget gerne vil i dialog med erhvervslivet 

omkring planen. Derfor opfordres erhvervslivet til at gennemgå planen og komme med høringssvar inden 

høringsperiodens udløb den 8. april 2021. 
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Hvordan kan erhvervslivet bidrage til Trafik- og Mobilitetsplanen – set i lyset af arbejdet med 

FN’s verdensmål. Mogens Brusgaard havde fokus på miljøvenlig transport, idet hovedparten af vores CO2 

emission udgøres af transport. Følgende forslag blev nævnt: 

 Intern transport. Etablering af et socialt projekt.  

 Cykling. Mogens Brusgaard har været cykelambassadør i en måned. De 2 erhvervsforeninger havde 

idégenerering omkring cykelkultur, hvor man bl.a. drøftede ambassadører i virksomheder, fremme 

cykelhandlere, delecykling, service, elcykel-ordninger. Steen Vinderslev nævnte at arbejdsgruppen 

har nogle initiativer ifm. cykling, når vi nærmer os sommerferien. 

 Elbiler. Salget af elbiler eksploderer lige nu, selv om man dog bør sætte spørgsmål ved hvor 

miljøvenlige de er. Det blev foreslået, at virksomhederne låner opladningskapacitet hos hinanden, 

frem for at opbygger paralleluniverser.  

Ole Bondo Christensen tilføjede, at der var mange spændende perspektiver, som skal inddrages i 

samarbejdet og gentog, at der er behov for tilbagemeldinger ifm. høringen af planen. 

Bilag: Punkt 6 – Trafik og mobilitetsplan – Høring 

Bilag: Punkt 6 – Trafik og mobilitet i Furesø kommune – Datarapport 2021.02.10 

 

 

7. Comdia Statistik 
 

Comdia er en leverandørportal, hvor virksomheder, som gerne vil handle med Furesø 

Kommune kan oprette sig. Her offentliggør Furesø Kommune også en del af sine 

udbud. 

Orientering 
 

Clara Oleander Ramsbæk orienterede omkring status på Comdia. Forvaltningen har været i gang med et 

større arbejde mhp. at forbedre Comdia og kommunikationen til leverandører.  

 

4 leverandørlister. Comdia startede med en håndværkerliste og er blevet udvidet til at omfatte langt 

flere leverandører. Listerne er blevet optimeret, så de nu er mere intuitive. Der findes nu 4 forskellige 

leverandørlister: 

 

1. Håndværkere 

2. Teknisk rådgivning og konsulentbistand 

3. Øvrig rådgivning og konsulentbistand 

4. Øvrige leverandører (inspirationskatalog med møder, catering, gaver m.m.) 

 
Hjemmesiden. Der er helt nye sider på Furesoe.dk, som tager virksomhederne i hånden ift. at være 

leverandør til Furesø Kommune. Målet har været gennemsigtighed omkring processer og begreber. 

Hjemmesiden beskriver bl.a.: 

 Sådan køber vi ind i Furesø Kommune. De forskellige typer af indkøb beskrives – både de små 

udbud og de helt store EU udbud på over 1,6 mio. kr. 

 Udbudsplaner. Man kan se udbudsplaner – kun helt store indkøbsaftaler fremgår ikke. Der er 

forklaring af de forskellige typer af udbud. Man kan både se udbud på Comdia og for resten af 
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kommunen, så man kan se hvad der kommer. Og så kan man melde sig på Udbud.dk med udbud for 

hele Danmark. 

 Comdia. Det beskrives hvordan der handles på Comdia. 

 Udbud og Kontraktstyring. Der er altid mulighed for at kontakte Udbud og Kontraktstyring for at 

få hjælp og information. 

 Publicering. Den nye hjemmeside forventes at blive publiceret inden påske.  

Note: Hjemmesiden blev publiceret 26. marts 2021. 

Link: www.furesoe.dk/leverandoer  

 

Intranet. Informationen på Furesø Kommunes intranet, som er målrettet medarbejderne (indkøberne) er 

blevet optimeret. 

Dialog med virksomhederne. Det er vigtigt for Furesø Kommune at være i løbende dialog med virksomhederne 

om hvordan Comdia og informationen på Furesoe.dk fungerer. Tilbagemelding modtages meget gerne. Efter 

sommerferien vil Udbud og Kontraktstyring og Erhvervsafdelingen invitere til et dialogmøde mhp. eventuelle 

forbedringer. 

Drøftelse 
 

Informationsmøder. Erhvervslivet stillede spørgsmål til informationsmøder om Comdia. Det blev oplyst, 

at der blev afholdt informationsmøde den 2. marts 2021. Den første del af mødet var målrettet 

håndværkere og den anden del var målrettet øvrige virksomheder. På den sidste del deltog kun 2 deltagere. 

Der vil komme flere møder. 

 

Opfølgning. Erhvervslivet udtrykte ønske om at få en status på Comdia ved hvert møde i  Erhvervskontakt-

udvalget. 

 

Bilag: Punkt 7 – Comdia statistik EKU møde 25032021 

 
 

8. Erhvervstræf 2021 

 

Erhvervskontaktudvalget har besluttet, at der skal afholdes et erhvervstræf i 2021 

som erstatning for at Nytårskur 2021 blev aflyst som følge af Corona restriktioner.  

Orientering 
 

Flemming Ipsen orienterede om Erhvervstræf 2021.  

 

Koncept. Afdelingen for Erhverv (Flemming Ipsen og Christina Elmetofte) har afholdt virtuelt møde med 

erhvervsforeningerne (Mogens Brusgaard og Birgit Ritter) mhp. at klarlægge konceptet for erhvervstræffet. 

Der var grundlæggende enighed om, at alle trænger til at komme ud og mødes under meget uformelle 

former og netværke med hinanden igen. Der skal kun være få officielle indslag (borgmester og 

erhvervsminister), hvorefter der skal være mulighed for snak og netværk. Der arbejdes på om det 

ekstraordinært kan være med lidt spisning. Alle virksomheder med CVR nr. i Furesø inviteres. Der er ønske 

om at det er et udendørs arrangement og at anvende Filmstationen som ramme. Vedlagt er notat, som 

beskriver konceptet.  
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Dato. Indtil videre er datoen fastlagt til tirsdag den 15. juni 2021. Der tages forbehold for udvikling af 

Corona pandemien og restriktioner / genåbning.  

 

Drøftelse 
 

Konceptet og dato blev drøftet og godkendt af udvalget. Torben Bo Christensen opfordrede til at inddrage 

”Smag på Furesø” som leverandører. 

 

Bilag: Punkt 8 – Erhvervstræf 2021 

 

 

9. Erhvervsarrangementer m.m. 
 

Orientering 
 

Orientering ved Flemming Ipsen. Erhvervskontaktudvalgets repræsentanter for erhvervslivet har udtrykt 

ønske om fokus på erhvervsarrangementer og gerne nogle om digitalisering. Afdeling for Erhverv har lagt 

sig i selen for dette og status er pt.: 

  

Afholdt i Furesø. Følgende arrangementer er afholdt i 2021: 

 2. marts: Indkøb og udbud i Furesø Kommune. To virtuelle møder for hhv. håndværkere og 

øvrige virksomheder. 

 3. marts: Corona tristhed. Et webinar planlagt i samarbejde med Dansk Industri 

 9.-11. marts: Forretningsudvikling i detailhandlen. En indsats med besøg i butikker fra 

Erhvervshus Hovedstaden. 

Kommende i Furesø. Følgende arrangementer er pt. planlagt til at blive afholdt i 2021: 

 22. april: Digital markedsføring. Workshop målrettet SMV’ere. 

 2. juni: Dialogkonference. Konference på Filmstationen. 

 15. juni: Erhvervstræf 2021. Se dagsordenspunkt 8. 

 22. juni: Bliv effektiv med digitalisering. Workshop målrettet SMV’ere. 

 Inden sommerferien: Digitalisering og automatisering. Der planlægges et webinar og i 

forlængelse af dette et digitaliseringstjek i virksomhederne. 

Kalender med alle arrangementer. Kalenderen indeholder både arrangementer, som afholdes med 

Furesø Kommune som vært og andre erhvervsarrangementer. Se hele oversigten her: 

Link: https://www.furesoe.dk/erhverv/erhvervsarrangementer  

Drøftelse 

 

Erhvervskalender. Jesper Glyb forespurgte til: 

 Optagelse. Er der mulighed for at afholdte arrangementer kan ses som video. Dette undersøges. 

 Opdatering. Er der mulighed for at afholdte arrangementer fjernes? Systemet bag hjemmesiden 

kan desværre ikke fjerne arrangementerne automatisk. På nuværende tidspunkt har vi en kalender 

måned stående ad gangen. Det undersøges om der kan findes en bedre løsning. 

https://www.furesoe.dk/erhverv/erhvervsarrangementer
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10. Eventuelt 
 

Sagsbehandlingstider. Steen Vinderslev orienterede om der en stor stigning i antal ansøgninger til 

Forvaltningen. Sagsbehandlingstiderne er generelt blevet længere i Danmark, mens de i Furesø kommune 

er blevet kortere. 

 

Vækstteam. Ole Bondo Christensen orienterede om at der er etableret syv regionale vækstteams, som 

skal komme med anbefalinger til regeringen i maj 2021. Ole Bondo Christensen har fået plads i Vækstteam 

Hovedstaden, som har adm. direktør Lars Fruergaard Jørgensen fra Novo Nordisk som formand. Her vil der 

være særlig fokus på life science og sundhed. Udviklingen går i retning af en befolkning som bliver ældre, 

men som også oplever livsstilssygdomme. Vækstteamet giver muligheden for at vise, at offentlig-privat 

samarbejde kan skabe løsninger i regionen, i Danmark og på verdensplan. Ole Bondo Christensen har været 

i kontakt med lokale virksomheder om Vækstteamet. Erhvervskontaktudvalget vil blive orienteret om 

udviklingen. 

 

 

11. Hvad skal kommunikeres fra dette møde? 
 

Det blev besluttet at kommunikere følgende fra mødet: 

 Corona. Hvordan er vi kommet igennem det første år. Statistik omkring de virksomheder, som har 

fået hjælp. 

 Partnerskabsaftalen. Hvor godt det går med at gennemføre aftalen. 

 Comdia. Status på Comdia. 

Forvaltningen vil drøfte det over de kommende uger og konkretisere det efter påske. 

 

Kommende møder 

 

Der er planlagt følgende møder i 2021: 

 

Ordinære møder 

 23. juni 

 29. september 

 7. december  

Tentative møder 

 25. maj 

 4. november  

 

 


