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0. Efterretning – Referatet er godkendt 

Referatet fra sidste møde 28. januar 2022 er udsendt, godkendt og lagt på hjemmesiden. 

Bilag: Bilag Punkt 0 - Referat EKU 28. januar 2022 

 

1. Orientering – Erhvervsliv / Erhvervsforeninger 

Erhvervsforeningerne og virksomhederne orienterede  om interne forhold.  

Orientering 
 

Sammenfatning af orientering fra erhvervsliv og erhvervsforeninger: 

 Udvikling. Virksomhederne fortalte om god aktivitet og god ordrebeholdning. Nogle virksomheder er i 

gang med at indhente tabt omsætning fra 2020 og 2021 som følge af Corona krisen. Herudover er en 

del mindre virksomheder og selvstændige stadig ramt af eftervirkningerne af Corona med lav aktivitet 

til følge.  

 Udfordringer. Virksomhederne oplever udfordringer med manglende kvalificeret arbejdskraft, 

manglende råvarer og komponenter samt stigende priser på el, råvarer og komponenter. De færreste 

er påvirket af situationen i Ukraine. 

 Klima. Flere virksomheder fortalte om stigende miljøkrav i hele leverandørkæden samt egne 

miljøtiltag. 

Bilag: Bilag Punkt 1 - Erhvervslivet orienterer 

2. Grøn omstilling - Digitalisering 
 

Erhvervshus Hovedstaden tilbyder hjælp til erhvervslivet – bl.a. til grøn 

omstilling og digitalisering.  

Orientering 
 

Konsulentchef Flemming Troelsen, Erhvervshus Hovedstaden 

 

Flemming Troelsen gav Erhvervskontaktudvalget et indblik i Erhvervshusets tilbud og støtteordninger. 

Præsentation vedlagt som bilag. 

 

 Erhvervshus Hovedstaden. Der blevet givet en kort introduktion til Erhvervshuset, som møder 

virksomheder med mange forskellige udfordringer og i alle mulige faser – alt fra opstart til udvikling 

og ”Early Warning”. Klassiske udfordringer for virksomhederne er salg, kunder, ledelse, fremtidens 

udfordringer (særlig grøn omstilling og digitalisering), kvalificeret arbejdskraft, krisestyring og 

distanceledelse. Virksomhederne tilbydes individuelle møder med hjælp til at lægge en plan for 

deres videre udvikling. Erhvervshuset samarbejder bl.a. med kommunerne om udvikling af konkrete 

tilbud til virksomhederne og har et stort netværk at konkrete rådgivere.  
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 Støtteordninger. Der er mange forskellige støtteordninger til erhvervslivet, som henvender sig til 

forskellig typer virksomheder. Der er både store langvarige programmer og kortere ordninger. Der 

kan f.eks. fås støtte til omstilling, køb af udstyr, kompetenceudvikling, ansættelse af ledige. 

Erhvervshuset havde valgt at præsentere udvalgte ordninger og opfordrede virksomheder, som 

ønsker at gøre brug af støtteordninger, til at tage kontakt til Flemming Troelsen mhp. individuel 

rådgivning. 

 

Bemærkninger 

Udvalget takkede for Erhvervshusets præsentation og drøftede hvordan budskabet bedst kan komme ud til 

virksomhederne og gøre gavn. Følgende blev foreslået: 

 

 Furesø Kommunes hjemmeside. Hjemmesiden har 6 - 700 abonnenter. 

 Furesø Erhvervstræf. Erhvervshus Hovedstaden deltager med en stand. 

 Erhvervsforeningerne. Erhvervshuset vil sammenfatte en slide, som erhvervsforeningerne kan 

fremsende til deres medlemmer. 

 Temamøder. Afholdelse af temamøder for erhvervslivet med fremhævelse af lokale eksempler på 

virksomheder, som får hjælp / støtte gennem rådgivning fra Erhvervshuset. 

Yderligere information 
 

Udvalget efterspurgte information fra Erhvervshus Hovedstaden om Furesø virksomheders brug af puljer. 

Nedenstående information er således eftersendt til Furesø Kommune efter mødet. 

 

Puljer Ansøgninger Bevillinger 

 Antal Beløb Antal Beløb 

SMV:Grøn 4 630.000 kr. 0 0 kr. 

SMV:Vækstpilot 2 384.080 kr. 0 0 kr. 

SMV:Digital 6 800.000 kr. 3 450.000 kr. 

SMV:Eksport 4 825.000 kr. 0 0 kr. 

Omstillingspuljen 5 1.397.750 kr. 3 861.250 kr. 

I alt 21 4.036.830 Kr. 6 1.311.250 Kr. 
Tabel: Oversigt over puljer, som administreres af Erhvervshus Hovedstaden, som er ansøgt af Furesø virksomheder. Fordeling på 

hhv. antal og beløb for ansøgninger og bevillinger. 

 

Bilag Punkt 2 – Produktblad – Uvildig sparring – Erhvervshus Hovedstaden 

Bilag Punkt 2 – Furesø Kommune Erhvervsudvalg oplæg 19.04.2022 – Erhvervshus Hovedstaden 
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3. Klimapartner 
 

Furesø Kommune har et ambitiøst mål om at være CO 2-neutral i 2030. 

Arbejdsgruppen omkring FN ’s verdensmål præsenterede idéen om 

Klimapartnerskab på udvalgsmødet i januar 2022. Furesø Kommune vil meget 

gerne samarbejde om idéen. Der har efterfølgende været afholdt møder om de 

foreslåede emner og forslag om hvorledes Furesø Kommune kan bistå med 

udbredelsen samt etablering af netværk for de enkelte in dsatser. 

Orientering 
 

Ved Mogens Brusgaard, Wexøe A/S og Berit K. Leth, KolleKolle. 

Arbejdsgruppens oplæg til 1. fase i bestræbelserne på at blive CO2 neutrale i 2030 blev præsenteret. Det er 

besluttet at igangsætte initiativet ”Klimapartner”, mens initiativet ”Klimadetektiv” ikke iværksættes i fase 1, 

men måske i fase 2. 

Klimapartner 

Siden sidste udvalgsmøde er der blevet arbejdet videre med konceptet for ”Klimapartner”. Der vil være 

fokus på: 

 Virksomhederne i Furesø får igangsat en udvikling og en trend om reduceret CO2-udledning. 

 Alle virksomheder skal kunne være med - både store og små.  

 Alle initiativer har værdi - både store og små. 

 Der skal være vidensdeling mellem virksomheder. 

 Konceptet kan løbende udvikle sig.  

 

Der vil blive etableret en hjemmeside, hvor virksomhederne kan tilmelde sig som ”Klimapartner” og 

beskrive deres mål. Tilmeldte virksomheder får tildelt et nummer og et certifikat. Der etableres en 

styregruppe med repræsentanter fra kommunen og EKU. Styregruppen vil afholde 3-4 møder om året og 

skal sammen tjekke virksomhedernes mål m.m.  

Kommunikation om ”Klimapartner” 

Konceptet om ”Klimapartner” vil blive kommunikeret til erhvervslivet via: 

 Furesø Erhvervstræf. Initiativet ”Klimapartner” vil blive præsenteret for Erhvervslivet ved Furesø 

Erhvervstræf den 19. maj 2022. Her vil virksomhederne få mulighed for at tilmelde sig som 

”Klimapartner”. 

 Erhvervskontaktudvalget. Udvalget skal hjælpe med at sprede budskabet.  

 Hjemmesiden. Historier om de deltagende virksomheder skal synliggøres på Klimapartner-

hjemmesiden, så virksomhederne kan netværke og hjælpe hinanden.  

 E-boks. Alle virksomheder i kommunen skal have et brev i e-boks.  

 Erhvervsmøder. Ved de kommende møder i erhvervsområder skal ”Klimapartner” på 

dagsordenen. 
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CO2-udledning i Furesø 

I Furesø Kommune er virksomhederne ansvarlige for ca. halvdelen af CO2-udledningen. De tre største og 

dermed vigtigste kilder til CO2-udledning for både borgere og virksomheder er transport, energi og affald. 

Temaer 

Arbejdsgruppen har fokus på 4 store temaer, som virksomhederne kan arbejde med: 

1. Transport 

2. Energi 

3. Affald og spild 

4. Grønne Indkøb 

Transport  

I Furesø Kommune er transport den største kilde til CO2-udledningen og udgør 51 %. Udledningen kan bl.a. 

reduceres ved øget brug af cykling og elbiler. 

 Cykling. I Furesø har 25.000 daglige ture ind i erhvervsområderne en distance på under 10 km. Her 

kan cykling i mange tilfælde (men ikke alle) være et godt alternativ. Det er cyklens år og i maj 

afvikles kampagnen ”Vi cykler til arbejde”. Erhvervslivet ønsker at igangsætte initiativer, som kan 

understøtte cykling til arbejde.  

 Elbiler. En ny lov, som forventes at træde i kraft 4. april 2023, betyder at kommunale el-

ladestandere til elbiler kan gøres offentligt tilgængelige. 

 

4. Konkret indsats og handlingsplan for grøn omstilling i erhvervsområder 

Grøn omstilling er en svær dagsorden for den enkelte virksomhed. Derfor vil 

Furesø Kommune gerne bidrage med at gøre grøn omstill ing lettere, bedre og 

billigere for erhvervslivet. Ifm. med konceptet om ”Klimapartnerskaber” 

(dagsordenspunkt 3) får virksomheder i Furesø nu mulighed for gratis at få tilført 

specialviden og rådgivning til den grønne omstilling. Virksomheden Viegand 

Maagøe har, i  samarbejde med Furesø Kommune,  udviklet et konceptforslag, som 

har til formål at igangsætte konkrete handlinger i Furesø allerede i 2022 ifm. 

møder i erhvervsområderne og Erhvervstræf 2022. 

Præsentation 

Præsentation ved energiplanlægger Christine Rud Wennerberg fra Viegand Maagøe. 

Furesø Kommune har i samarbejde med virksomheden Viegand Maagøe udviklet et koncept med konkrete 

indsatser og en handlingsplan for grøn omstilling i erhvervslivet i Furesø. Her kan virksomhederne få hjælp 

til at finde løsninger i forbindelse med stigende energipriser, forsyningssikkerhed, klimaregnskaber, 

samarbejde med andre virksomheder, symbioseforløb, tiltrækning af nye medarbejdere og kunder, 

finansiering via tilskudspuljer m.m. Alle brancher kan deltage.  
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Der er flg. konkrete forslag til handlinger: 

1. Fjernvarmekonvertering 

2. Energisyn 

3. Klimaregnskab og strategi 

4. Cirkulær økonomi 

Viegand Maagøe stiller deres ekspertise gratis til rådighed for Furesøs virksomheder nu og i det videre 

udviklingsforløb om klimapartnerskaber. De har endvidere stor erfaring med ansøgning af midler i de 

forskellige puljer og fonde og kan dermed hjælpe interesserede virksomheder med ansøgning til 

finansiering af udviklingsarbejdet. Dog vil et detaljeret energisyn antagelig kræve en samfinansiering med 

virksomhederne. 

Bemærkninger 

Udvalget drøftede præsentationen og var meget positive over for mulighederne og tilknytningen til 

konceptet ”Klimapartner”. Informationen om de gode muligheder for finansieret udvikling med faglig 

ekspertise og rådgivning er vigtigt for at få hurtig og effektiv gang i grøn omstilling i Furesø. 

Konceptet vil blive præsenteret for Furesøs virksomheder ved møder i erhvervsområderne i april og maj 

samt ved Erhvervstræf 19. maj 2022. Arbejdet forventes således påbegyndt i maj 2022. 

Yderligere information 
 

 Viegand Maagøe. Viegand Maagøe er en rådgivnings- og specialistvirksomhed inden for 

områderne energi og ressourcer, produkter, bygninger, økonomi og kommunikation.  

Link til virksomhedens hjemmeside: https://viegandmaagoe.dk/  

 

Bilag: Bilag Punkt 4 – Grøn omstilling af erhvervsområder konceptoplæg 

 

5. Strategiske Partnerskaber 

Virksomheder har mulighed for at indgå i strategiske partnerskaber ifm. bud på 

udførelse af opgaver på kommunens ejendomme ift. drift, energi, vedligehold og 

renovering.  

Orientering 
 

Ved Centerchef Gitte Elefsen, Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg. 

Mål. Furesø Kommune ønske øget bæredygtighed, systematisering og effektivisering ifm. drift, vedligehold, 

renovering og udvikling af kommunens ejendomsportefølje, som består af ca. 190 ejendomme fordelt på i 

alt ca. 24.000 m2. Konkrete eksempler kunne være energi, genbrug af byggematerialer, CO2-reduktion m.m. 

For at komme i mål med dette, er der behov for, at Furesø Kommune kan samle og arbejde tæt sammen 

med rådgivere, håndværkere m.m. med henblik på sammen at finde de bedste løsninger. 

Strategiske partnerskaber. På baggrund af dette ønsker Furesø Kommune at etablere ”Strategiske 

partnerskaber” baseret på at parterne indgår aftaler der bygger på fælles målsætninger for samarbejdet og 

https://viegandmaagoe.dk/
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opgaveløsningen. Der vil blive lagt stor vægt på dialog, åbenhed og tillid i samarbejdet. Fælles 

målsætninger kan f.eks. være brugertilfredshed, faglige mål, metodeudvikling, økonomiske mål og 

servicemål. Innovative fokusområder kan indgå i partnerskaberne, f.eks. omkring bæredygtighed, energi, 

intelligente bygninger, indkøb, facility management m.v. Furesø Kommune er stadig i gang med at udvikle 

tanken om Strategiske partnerskaber ift. fagkompetencer, konkrete udbud m.m. 

Leverandørerne. De strategiske partnerskaber med 4-årige agile kontrakter kan medvirke til at give en 

stabil økonomi for leverandørerne, ligesom det kan bidrage med innovation og kompetenceudvikling samt 

at virksomheder, som ikke kan løse hele opgaven selv, stadig kan blive leverandører. Furesø Kommune har 

afholdt to dialogmøder med hhv. 150 og 100 deltagere, hvor der er vist store interesse for ”Strategiske 

partnerskaber”. Furesø Kommune har etableret en platform på Citizen Lab, hvor leverandørerne kan finde 

hinanden, men udbudsafdelingen har ikke (og må ikke have) adgang til platformen. Der henvises endvidere 

til hjemmesiden Værdibyg.dk. Konkrete udbud vil foregå ultimo 2022 og vil følge EU’s udbudsregler. 

Bemærkninger 

Leverandørernes holdning. Udvalget spurgte til stemningen på dialogmøderne. Gitte Elefsen fortalte, at 

virksomhederne har taget godt imod idéen. En del af virksomhederne havde allerede erfaring med denne 

form og syntes, at det var interessant, mens andre var nysgerrige over for at finde virksomheder mhp. 

samarbejde. 

Kvalitetssikring. Udvalget spurgte til hvordan Furesø Kommune vil sikre høj kvalitet i opgaveløsningen. 

Gitte Elefsen oplyste, at udbuddene ikke kun er baseret på pris men også på kvalitet og kompetencer. 

Juridiske forhold. Udvalget spurgte til de juridiske forhold omkring ”Strategiske partnerskaber”. Gitte 

Elefsen fortalte, at der er forskellige juridiske modeller ift. samarbejde mellem de deltagende 

virksomheder. Furesø Industri mente, at ”Strategiske partnerskaber” primært vil rette sig mod mindre 

virksomheder, mens det ikke vil være interessant for større virksomheder. 

Yderligere information 

CitizenLabs. CitizenLabs er en digital platform, som anvendes til inddragelse af idéer mv. fra borgere og 

virksomheder i kommuner. Furesø Kommune har ifm. ”Strategiske partnerskaber” oprettet en lukket 

gruppe, som kommunens udbudsmedarbejdere ikke har adgang til. Tilmelding kan ske via mail til 

Byrådssekretariatet.  

Link: https://dk.citizenlab.co/    

 

Værdibyg. Værdibyg (Værdiskabende Byggeproces) et udviklingsprogram i byggeriet, som udvikler 

byggeprocessen og udfordrer branchen med nye idéer. Værdibyg er initieret af BAT-Kartellet, 

Bygherreforeningen, DI Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og 

TEKNIQ Arbejdsgiverne.  

Link: https://vaerdibyg.dk/  

Bilag: Bilag Punkt 5 – Strategiske partnerskaber EKU april 2022. 

 

https://dk.citizenlab.co/
https://vaerdibyg.dk/
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6 Status på projekt om Innovationspartnerskaber 

Innovationspartnerskaber om grøn omstilling og velfærd i regi af offentlige / 

private partnerskaber blev lanceret på Erhvervstræf 2021 bl.a. med ideen om at 

anvende Furesø Kommune som et teststed med living lab.  

Orientering 

Ved kommunaldirektør Steen Vinderslev, Furesø Kommune. 

Forvaltningen gav status på projektet om innovationspartnerskaber. Der er etableret en arbejdsgruppe 

bestående af repræsentanter fra tre lokale virksomheder (Henrik Skov Andersen fra Ibsen Photonics, Jørgen 

Godt Olsen fra NCK og Morten Hald fra Zibra) samt repræsentanter fra forvaltningen, som arbejder med 

projektet.  

Der er etableret undergrupper, som arbejder med 3 forskellige spor: 

1. Model. Der udarbejdes en model for hvordan man kan mødes i udviklingsprojekter. Tilbagemelding 

til styregruppen den 25. maj 2022. 

2. Life Cycle Clusters. Ansøgning er i gang om midler til offentligt-privat samarbejde. 

3. Partnerskabsaftale. Der skal udarbejdes en partnerskabsaftale. 

Projektet er i en fin proces og meget af arbejdet er gjort færdig og man er klar til at ansøge. 

Bemærkninger 

Udvalget bemærkede, at der er sat et stærkt team og man ser frem til at høre mere om udviklingen i 

projektet. 

 

7. Turisme 

Furesø Kommune indgår i udviklingsprojektet ”Det Grønne Bælte” ,  som er et 

turismesamarbejde mellem Wonderful Copenhagen og en række kommuner nord 

for København. Der er tale om et udviklingsprojekt i 2021 – 2023 med fokus på 

endagsturisme. Projektet er en del af ”Comeback Copenhagen” – genopretnings-

planen for hovedstadens turisme efter Corona og er finansieret via Wonderful 

Copenhagen. 

Orientering 
 

Ved Centerchef Peter Rosgaard, Center for Borgerservice og Kultur. 

Comeback Copenhagen. I forlængelse af Corona pandemien, som ramte turismeerhvervet hårdt, er der 

udarbejdet en genopretningsplan for hovedstadens turisme ”Comeback Copenhagen”. Planen peger på 12 

specifikke indsatsområder. Planen, som oprindelig var for 2021, er nu forlænget til perioden 2021 – 2023 og 

er finansieret via midler tilført til Wonderful Copenhagen. 
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Det Grønne Bælte. Ét af indsatsområderne er udvikling af endagsturisme (Day Trips). Her har Wonderful 

Copenhagen udvalgt kommunerne lige nord for København mhp. et udviklingsprojekt, som har den 

foreløbige arbejdstitel ”Det Grønne Bælte” og ledes af Wonderful Copenhagen. Valget af ”Det Grønne 

Bælte” skal ses i lyset af, at Furesø Kommune igennem en række år har været i tæt og positiv dialog med 

Wonderful Copenhagen og kommunerne i ”Det Grønne Bælte” omkring mulighederne for en samlet 

branding af området samt deltaget i en række møder og workshops. I 2021 anvendte Wonderful 

Copenhagen 325.000 kr. på udvikling af ”Det Grønne Bælte”. Efterfølgende er det besluttet at udvide og 

forlænge projektet til 2023 og bevillige yderligere 1.090.000 kr., hvilket giver en samlet finansiering på 

1.415.000 kr. for 2021-2023. Der arbejdes bredt med turismebegrebet til både at omfatte alt fra 

internationale til lokale gæster. Endelig projektskrivelse afventes fra Wonderful Copenhagen. 

Perspektiver for Furesø. Furesø Kommune har ikke forpligtet sig ift. udviklingsprojektet ”Det Grønne 

Bælte”, men vi er med og deltager aktivt med ideer og arbejdsindsats. Projektet er en enestående mulighed 

for Furesø Kommune til gratis at få udviklet og brandet egne turismeprodukter og få dem sat i en 

meningsfuld sammenhæng med andre turismeprodukter i Det Grønne Bælte. For Furesø Kommune skal 

udviklingsarbejdet også ses som en mulighed for at brande oplevelser i Furesø over for nye og eksisterende 

borgere, virksomheder og deres medarbejdere. Lokale turismeaktører vil blive inddraget i 

udviklingsprojektet og vi forventer på den baggrund at kunne udarbejde en lokal strategi for hvordan 

aktører i Furesø kan tiltrække turister. 

Bemærkninger 

Udvalget var positive over for kommunens deltagelse i udviklingsprojektet. Smag på Furesø v. 

Rokkedyssegaard ville gerne deltage i følgegruppe eller lignende. 

Bilag: Bilag Punkt 7A – Det Grønne Bælte – Status til EKU – 2022.03.23 

Bilag: Bilag Punkt 7B - Comeback Copenhagen – Genopretningsplan af hovedstadens turisme 2021 - WoCo 

Bilag: Bilag Punkt 7C – Comeback Copenhagen – Indsats 8 – Day Trips – WoCo 

Bilag: Bilag Punkt 7D – Det Grønne Bælte 2021-2023 – Projektbeskrivelse fra WoCo – UDKAST 14.02.2022 

8. Strategi for el-ladestandere i Furesø Kommune 

Orientering 

Ved Centerchef Morten Jepsen, Center for By og Miljø. 

Det er for nylig blevet tilladt for kommunerne at opsætte offentligt tilgængelige el-ladestandere på 

kommunale områder. Furesø Kommune vil snarest (før sommerferien) sende opgaven i udbud. Det er 

planen at udbyde opgaven i udbudspakker, hvor meget attraktive områder samles med mindre attraktive. 

Der er mulighed for statslig støtte, men det er dog ikke nødvendigt, da der er stor interesse i Furesø. Der er 

risiko for, at der kan være flaskehalse på leverancer. 

Bemærkninger 

Udvalget var glade for den nye udvikling i sagen. 

Bilag: Bilag Punkt 8 – Præsentation for EKU - Ladestandere 
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9. Orientering fra Furesø Kommune 

Orientering 
 

A. Erhvervstillæg. Furesø Kommune havde også i år en annonce i Erhvervstillægget i Frederiksborg Amts 

Avis d. 10. marts 2022. Udvalget havde mulighed for at tage et eksemplar med hjem. 

Bilag: Bilag Punkt 9A – Frederiksborg Amts Avis – Erhvervstillæg 10. marts 2022 

B. Årets CSR virksomheder 2021. Furesø Kommunes pris for socialt ansvar blev uddelt i februar 2022. 

63 virksomheder blev indstillet, hvoraf 8 blev nomineret. Vinderne blev Func (Furesø) og Becher Madsen 

Service (Uden for Furesø). 

Bilag: Bilag Punkt 9B - Prisen for socialt ansvar 2021 

C. Cyklens år 2022 – Erhverv og cyklisme. Furesø Industri og Furesø Erhverv har sammen med Furesø 

Kommune iværksat en indsats for at cykle til arbejde. Mogens Brusgaard opfordrede udvalget til at deltage. 

Bilag: Bilag Punkt 9C – Cyklens år 2022 

NB: Bemærk at inspirationsmøde Vi cykler til arbejde er flyttet til 11. maj. 

D. Ukraine – Kommunal indsats. I forbindelse med flygtningene fra Ukraine arbejder Furesø Kommune 

for at afklare og anvende deres kompetencer. Der er oprettet information på kommunens hjemmeside. 

Bilag: Bilag Punkt 9D – Ukraine Erhverv 

Link: Ukraine Erhverv (Furesoe.dk) 

Link: Hjælp ukrainere i Furesø (Furesoe.dk) 

E. Kommende arrangementer i samarbejde med erhvervsforeninger. Der afholdes 3 møder i 

erhvervsområderne og det årlige Erhvervstræf. 

 25. april 2022: Møde i erhvervsområde Walgerholm 

 9. maj 2022: Møde i erhvervsområde Sydlejren 

 19. maj 2022: Furesø Erhvervstræf 2022 

 15. juni 2022: Møde i erhvervsområde Farum Erhvervspark 

 

Bilag: Bilag Punkt 9E – Møde i erhvervsområdet Walgerholm 

Bilag: Bilag Punkt 9E – Møde i erhvervsområdet Sydlejren 

Bilag: Bilag Punkt 9E – Furesø Erhvervstræf 2022 – Invitation 

Link: Furesø Erhvervstræf 2022 (Furesoe.dk)  

  

https://www.furesoe.dk/borger/veje-og-trafik/paa-cykel-og-til-fods/cyklens-aar-2022-furesoe-cykler-med/inspirationsmoede-for-virksomheder-11-maj-2022/
https://www.furesoe.dk/erhverv/ukraine-erhverv/
https://www.furesoe.dk/borger/personlig-hjaelp-og-stoette/hjaelp-ukrainere-i-furesoe/arrangementer-for-ukrainere-i-furesoe/
https://www.furesoe.dk/erhverv/erhvervskalender/erhvervskalender-for-virksomheder/19-maj-2022-furesoe-erhvervstraef/


 

11 
 

10. Eventuelt 

 A. Farum Bytorv. Furesø Erhvervsforening opfordrer til at man også handler på Farum Bytorv i 

hverdagene. 

 

 B. Erhvervskonsulent Flemming Ipsen holder op. Flemming Ipsen går på pension ved 

udgangen af maj måned. Udvalget takkede for den store indsats i Furesø Kommune. Ole Bondo 

Christensen oplyste, at stillingen er genopslået og at der er nedsat et ansættelsesudvalg med Steen 

Vinderslev, Mogens Brusgaard og Birgit Ritter. Der vil blive annonceret et farvel arrangement for 

Flemming Ipsen. 

 

11. Hvad skal kommunikeres fra dette møde? 

Det blev besluttet at kommunikere følgende fra mødet: 

 A. Partnerskaber. Fordele ved at indgå i partnerskaber. 

 B. Tilskud. Der er gode muligheder for at få tilskud til grøn og digital omstilling. 

 C. Cykling. Sammen kan vi gøre en forskel. 

 

Kommende møder 

Der er booket flg. møder i dette år: 

 23. juni 2022 

 27. september 2022 

 8. december 2022 


