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Referat 

Forum: EKU - Erhvervskontaktudvalgsmøde 
Tid: 16. august 2013 2012 kl. 8:00 – 10:00 
Sted:  Kollekolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse 

 
Til stede:  

Erhvervsrepræsentanter: 

Næstformand EKU, Furesø Industriforening, Solveig Bisgaard 
Furesø Erhvervsforening, formand Mikael Boutrup 
Farum Bytorv, Centerchef Lisette Thamdrup 
Værløse Bymidte, bestyrelsesmedlem Camilla Hovard  
Kollekolle, direktør Berit K. Leth 
FC Nordsjælland, formand Allan K. Petersen 
Aasted, direktør Christian Aasted 
Expo Viva, direktør Eva Vedel 
Hareskov Elektric, direktør Jesper Glyb 
 
Furesø Kommune: 

Borgmester Ole Bondo Christensen 
Viceborgmester Susanne Mortensen 
Formand Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Preben S Petterson 
Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard 
Civilingeniør Lene Christiansen 
Erhvervskonsulent Flemming Ipsen 
By- og Kulturdirektør Niels Thygesen 
Jobcenterchef Stig Marcussen  
 
 
0. Godkendelse af referat fra 24. maj 2013  

Ingen bemærkninger. 
 

1. Nyt fra Erhvervsforeninger og erhvervsliv 

Mikael Boutrup: Furesø Erhvervsforening får et mere avanceret Ny-
hedsbrev. Det vil være muligt at følge med i, hvor mange der læser ud-
sendelserne. 
 
Foreningen vil arbejde aktivt med udvikling/etablering og understøttelse 
af netværk. 
 
Det traditionsrige Torskegilde afholdes tirsdag den 5. november.  
 
Allan K. Petersen: Er i gang med en større renovering af Farum Park. 
FCN er startet sæsonen med mange skader og et hold med mange nye 
spillere. Det vil blive indhentet. 
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Camilla Hovard: Centerforeningerne har kørt en fælles ”Handel Lokalt” 
kampagne. Stemningen i Værløse er svagt optimistisk. Torsdag den 29. 
august vil der være Aftenåbent med underholdning af Brdr. Olsen m.fl.  
 
Lisette Thamdrup: Farum Bytorv har haft en god sommer. Feriebilletter-
ne blev udsolgt. Der åbner snart en ny café og 2 butikker ved torvet, 
som har stået tomme, er lejet ud. De handlende er meget glade for, at 
kommunen har lagt ny asfalt på sydsiden og gjort p-båsene bredere.  
 
Berit K. Leth: Omsætningen på Kollekolle ligger indtil videre på niveau 
med sidste år, men man håber/tror på et opsving.   
  

Eva Vedel: Årets store messe for iværksættere Iværk og Vækst afhol-
des den 13.–14. september i Øksnehallen. Program og invitationer vil 
blive sendt ud.  
 
Jesper Glyp: Hareskov Electric har haft en meget travl sommer. Virk-
somheden har nu over 160 ansatte.  
 
Solveig Bisgaard: Simi har vundet et par store EU-udbud. 
 
Christian Aasted: Stor aktivitet i virksomheden. Der sker imidlertid ikke 
så meget i Europa – man skal ud i vækstområder længere væk.  
 

2. København som Europæisk Miljøhovedstad 2014 

København har fået EU-Kommissionens pris European Green Capital 
Award 2014. Begrundelse er blandt andet, at København har fået flere til 
at cykle, og at byen har et mål om at blive CO2-neutral i 2025. 
 
Med dagsordnen var udsendt et oplæg fra kommunen med forslag om, 
at EKU nedsætter en arbejdsgruppe, der kan drøfte idéer til lokale pro-
jekter, som kan trække besøgende/turister til kommunen. Disse projek-
ter/arrangementer kan blive markedsført i det reklamemateriale, der bli-
ver udarbejdet af sekretariatet for Miljøhovedstaden. Det kan give en be-
tydelig eksponering, både nationalt og internationalt. 
 
Flere gav udtryk for, at det kunne være spændende at arbejde videre 
med. Der blev blandt andet talt om Furesø som cykelkommune, Furesø 
som hovedstadens “grønne baghave”, overnatning, shopping, Picnic-
festival, Farum Midtpunkts grønne tage. 
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Eva Vedel pegede på, at Furesøs fødevareproducenter og restauranter 
også kan markedsføre sig ifm. den årlige madfestival “Copenhagen 
Cooking”. 
 

3. Branding Erhvervsliv 2014 

Flemming Ipsen fremlagde de seneste tal for, hvordan det går med antal 
virksomheder, antal arbejdspladser mv. i kommunen i sammenligning 
med nabokommunerne.  
 
Flemmings oplæg er vedlagt referatet. 
 
Alle blev opfordret til at begynde at tænke over, hvordan den markedsfø-
rings kampagne af Furesø som erhvervskommune, der blev sat i gang i 
april måned i år, kan fortsættes i 2014. Forvaltningen kommer med idéer 
til næste møde.   
 

Emnet vil blive sat på dagsordenen til næste EKU møde. 
 

4. Orientering og drøftelse af punkter fra Furesø Kommune 

Ole Bondo Christensen orienterede om: 
 
Kommunens budgetforhandlinger, hvor der er lagt op til, at dækningsaf-
giften nedsættes med yderligere 1 promille, så den kommer ned på 8,5 
promille. Det forventes også, at der vil blive afsat midler til både er-
hvervsfremmeaktiviteter og turisme. 
 
Kommunen har indledt et samarbejde med Furesø Industriforening og 
virksomhederne i Farum Erhvervsområde om (mindre) forbedringsarbej-
der på veje mv., der kan være med til at området fremstår mere attraktivt 
 
Væksthuset arrangerer i samarbejde med bl.a. kommunen et vækstmø-
de for eksportvirksomheder under titlen ”Find vejen til det britiske mar-
ked”. Det afholdes den 16. september i Kulturhuset i Farum. Her vil virk-
somhederne også blive inviteret til at deltage i et nyt lokalt eksportnet-
værk. 
 
Den 2. oktober er planlagt et arrangement i Kurveknækker Furesø Er-
hverv, hvor virksomhederne Aasted og Chempilots vil fortælle om de re-
sultater, de har opnået gennem energibesparelser, og der vil blive mu-
lighed for at vinde en gratis energigennemgang. 
 
Energistyrelsen vil orientere om tilskudsmuligheder fra en ny pulje ”VE til 
proces”. 
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Fra 1. november 2013 skal alle virksomheder og foreninger have en ”di-
gital postkasse”. Se mere på www.virk.dk. 
 

Solveig Bisgaard spurgte om, hvad det betyder for eBoks. Kan den bru-
ges som virksomhedens postkasse ? Flemming Ipsen har efterfølgende 
sendt spørgsmålet videre. Svaret er kopieret ind sidst i referatet. 
 
Niels Thygesen orienterede om 3 temaer, som kommunen arbejder 
med: 
  
- Iværksætterhus 
- Udvikling af erhvervsområderne 
- Kommunale indkøb 
 
Oplæggene er vedlagt referatet.  
 
Der var forskellige indlæg i debatten om et iværksætterhus: 
 
Solveig Bisgaard: Det er fornuftigt at undersøge regler og indhente erfa-
ringer fra andre kommuner, men man skal passe på ikke at grave sig 
ned analyser og rapporter. 
 
Eva Vedel: Der er rigtig mange forskellige tilbud til iværksættere i Dan-
mark. Så evt. nye tilbud skal være meget målrettede – ex. mod udvalgte 
brancher. Før vi kan gøre det, skal vi vide, hvad vi vil. Er det produkti-
onsvirksomheder, vi har brug for, eller ? 
  
Der skal også stilles krav til virksomhederne. De skal være ambitiøse og 
interesserede i at samarbejde ex. om miljøtiltag. 
 
Allan K. Petersen: Har etableret Furesø Business House, som er ét af 
de lokaletilbud, der er i kommunen til iværksættere og mindre selvstæn-
dige (se http://www.metzscherhverv.dk/metz383/).  
 
Mener i øvrigt, at der er mere at hente ved at støtte udvikling/tiltrækning 
af større, etablerede virksomheder end ved at satse på nystartede ”ga-
ragevirksomheder”. 
 
Og netværk skal drives professionelt. FCN har stor succes med deres 
erhvervsnetværk, som omfatter omkring 200 landsdækkende, regionale 
og lokale virksomheder. Der møder 80-100 virksomheder op til de net-
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værksmøder, som afholdes hver 14. dag. Se mere på: 
http://www.fcn.dk/fcn-business/ 
 
Jesper Glyp: Det er nok ikke realistisk for Furesø at satse på de helt sto-
re virksomheder. Små virksomheder, der etableres i kommunen er også 
interessante, fordi det skaber et tilhørsforhold, som kan betyde, at virk-
somhederne bliver i kommunen, selv om de vokser sig større. 
 
Til oplægget om kommunale udbud og indkøb, var der følgende kom-
mentarer: 
 
Solveig Bisgaard: Det er ikke realistisk at tro, at man kan få konkurre-
rende virksomheder til at gå sammen om at byde på kommunale opga-
ver.  
 
Mikael Boutrup: Men det kan måske være muligt at få virksomheder, der 
”komplementerer” hinanden til at samarbejde. Ex forskellige typer af 
håndværkere. 
 
Jesper Glyp: Tror på, at udbud af begrænsede, specialiserede opgaver 
vil give lokale virksomheder de bedste muligheder for at byde på kom-
munale opgaver. 
 
Enighed om, at det er vigtigt, at virksomhederne er velinformerede om, 
hvad kommunen efterspørger, og hvordan man har mulighed for at 
komme i betragtning som leverandør. Og omvendt, at kommunen er vel-
informeret om, hvad de lokale virksomheder kan levere. 
 
En form kan være et fast, tilbagevendende Informationsmøde, som 
kommunen tager initiativ til. 

 

5. Eventuelt 

Furesø Industriforening havde udsendt en artikel fra Børsen med titlen 
”Jobcentre har lukket sig selv” som oplæg til en debat af Jobcentrets rol-
le og funktion.  
 
Stig Marcussen fortalte, at jobcentret har flere forskellige funktioner. Ge-
nerelt ligger Jobcentret i Furesø rigtig godt i de resultatmålinger, der har 
været offentliggjort, og man arbejder fortløbende på at blive endnu bed-
re. Aktuelt er der planer om at skære ned på forbruget af eksterne leve-
randører mod til gengæld at ansætte flere virksomhedskonsulenter i 
Jobcentret for at styrke kontakten til, og samarbejdet med, de lokale 
virksomheder. 
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Blandt EKU medlemmerne var der forskellige oplevelser af Jobcentret – 
både mht. kontakt og opfølgning og med konkrete oplevelser i af cen-
trets jobformidling. 
 
Der var enighed om, at en øget kontakt med flere af de lokale virksom-
heder vil være godt. Det er også vigtigt, at Jobcentret lærer virksomhe-
derne, deres organisation og og deres behov bedre at kende. 
 
Øvrige emner, der blev taget op under eventuelt: 
 
Lisette Thamdrup spurgte til vejdirektoratets ”veto” til lokalplanen for Fa-
rum Bytorv. Niels Thygesen svarede, at spørgsmålet forventes løst, in-
den sagen behandles i byrådet. 
 
Jesper Glyb spurgte til, hvad der er tilladt på de røde områder på vejene. 
Må man ex parkere der ? Niels Thygesen lovede at undersøge det. Se 
svaret sidst i referatet. 
 
Solveig Bisgaard spurgte til, om planerne om at åbne nødsporet på mo-
torvejen vil forværre trafikproblemerne i Farum ?  Niels Thygesen svare-
de, at det forventes at forbedre forholdene, men at der netop arbejdes 
med en forsøgsperiode, så man kan se, hvordan det kommer til at virke i 
praksis. 
 
Ole Bondo Christensen fortalte, at den nye skolereform vil lægge op til et 
tættere samarbejde mellem skolerne og erhvervslivet, blandt andet i 
form af skolepraktikperioder for de ældre elever. Han håber, at erhvervli-
vet Furesø vil tage godt imod eventuelle henvendelser fra skolerne i den 
sammenhæng.  
 

6. Næste møde:  

Næste møde var i dagsordenen anført som den 29. november. Det var 
en fejl. 
 
Den rigtige dato er fredag den 6. december kl. 8.00.  
Mødet planlægges afholdt i Farum Park. 
 
 

 

Her er svaret på, om man kan bruge sin eBoks som digital postkasse: 
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Det kan man godt, det fungerer således: 

 

 - lige som hos borgerne, kan virksomheden vælge at benytte eBoks eller 

postkassen på virk.dk. De to postkasser er umiddelbart ens. Man synkro-

niserer sin eBoks op til virk.dk og kan på den måde se både privat og of-

fentlig post på virk.dk. 

 

- MEN på virk.dk kan man styre opsætning af medarbejdere der skal ha-

ve adgang til postkassen og det er kun fra virk.dk man kan styre om virk-

somheden vil modtage post på CVR eller P-nummer niveau. 

 

For ydeligere info henvises til Erhvervsstyrelsen.  

 

 
Her er svaret på de røde områder, som bruges til at indsnævre vejba-
nerne for at sænke hastigheden: 
 
De skal opfattes på samme måde, som skraverede ”spærreflader”. Det vil 

sige, at man hverken må køre eller parkere på dem.   


