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Referat  

Forum: EKU - Erhvervskontaktudvalgsmøde 

Tid: 6. december 2013 2012 kl. 8:00 – 10:00 

Sted:  Byrådssalen, Rådhustorvet, 3520 Farum 

 

Deltagere:  

Erhvervsrepræsentanter: 

Næstformand EKU, Furesø Industriforening, Solveig Bisgaard 

Furesø Erhvervsforening, formand Mikael Boutrup 

Farum Bytorv, Centerchef Lisette Thamdrup 

Værløse Bymidte, bestyrelsesmedlem Camilla Hovard  

FC Nordsjælland, formand Allan K. Pedersen 

Aasted, direktør Christian Aasted 

Expo Viva, direktør Eva Vedel 

Hareskov Elektric, direktør Jesper Glyb 

Afbud: Kollekolle, direktør Berit K. Leth 

 

Furesø Kommune: 

Viceborgmester Susanne Mortensen 

Formand Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Preben S. Petterson 

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard 

By- og Kulturdirektør Niels Thygesen 

Civilingeniør Lene Christiansen 

Erhvervskonsulent Flemming Ipsen 

Afbud: Borgmester Ole Bondo Christensen 

 

0. Godkendelse af referat fra 16. august 2014  

Ingen bemærkninger  

 

1. Orientering og drøftelse af nyt fra Erhvervsforeninger og erhvervsliv 

Furesø Industriforening: Har været i dialog med kommunen om den kommende 

planlægning for ”særligt pladskrævende butikker” i Farum Erhvervsområde. 

Foreningens ønsker er imødekommet. 

 

Aasted: Virksomheden har sikret sig nødvendige udvidelsesmuligheder ved at 

købe en naboejendom. Er i år udnævnt som Gazelle virksomhed. Udvalget øn-

skede tillykke med begge dele. 

 

FCN: Allan K. Pedersen fortalte, at det er som forventet, når FCN pt. ikke ligger 

i top i superligaen. Der er udskiftet 29 spillere på 18 måneder. Det vil man 

komme efter. Der er fortsat fremgang i både antallet af tilskuere og partnere. 

Man slås med en brandskade på stadion, og efterlyser fortsat en ny lokalplan 

for området. FCN har markedsført et armbånd ”Den røde tråd”, hvor overskud 

fra salget går til børnekræftafdelingen på Nordsjællands Hospital. Alle opfordres 

til at støtte det gode formål. 
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Hareskov Elektric: Godt gang i forretningen. Der er penge på budgetterne rundt 

omkring, der skal bruges inden regnskabsåret slutter. Oplever en stigende ef-

terspørgsel efter lokaler til leje til mindre virksomheder. 

 

Værløse Bymidte: Den nye legeplads fungerer super godt, og alle butikker er pt. 

udlejet. Både Tyverbogen og søndagspræmier er succeser, der forhåbentlig gi-

ver noget ekstra julehandel. 

 

Furesø Erhvervsforening: Har afholdt vellykket ”Torskegilde” og julefrokost. Det 

første af en række nye netværksmøder er planlagt til den 14. januar. Møderne 

skal blandt andet byde på foredrag, der er både lærerige og underholdende. I 

forbindelse med fejringen af København som Miljøhovedstad i 2014 planlægges 

et svæveflyvearrangement på Flyvestation Værløse. 

 

Farum Bytorv: Det går godt i centeret. Indeklimaet er blevet væsentligt forbed-

ret, og det mærkes især efter, at det er blevet vinter. Der er åbnet en ny, rigtig 

god café og en Kop & Kande. Der er masser af aktiviteter – og musik – der ska-

ber en god stemning. Julen fejres blandt andet med ”stempelkort”, der kan bru-

ges i en lodtrækning om gavekort til Bytorvet. 

 

Expo Viva: Har sammen med Furesø Kommune gennemført et kursus, der 

hjælper virksomheder med at få succes på messer. Afholdt vellykket Iværk & 

Vækst 2013. Arrangeres fra næste år også i Århus. Aktuelt planlægges en La-

kridsfestival i København i februar. Eva Vedel er også interesseret i lave noget 

mere lokalt. 

 

2. Erhvervshandlingsplanen – opfølgning  

Powerpoint fra gennemgangen vedlagt. 

 

Indkøb/udbud 

Der skal arbejdes på at gøre kommunens hjemmeside bedre, så det bliver lette-

re for virksomhederne at ”melde ind” med, hvad de kan tilbyde kommunen. Man 

skal også kunne abonnere på nyheder om udbud mv. 

 

EKU får kommunens oplæg til en ny indkøbsstrategi til behandling, inden den 

forelægges de politiske udvalg. 

 

Solveig Bisgaard efterlyste en opgørelse over, hvor meget der købes ind lokalt. 

Det er desværre ikke let at trække ud af kommunens regnskabssystemer. For-

valtningen ser på mulighederne for at lave en opgørelse af tallene. 
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Enighed om, at udbuddenes/ordrenes størrelse er afgørende for de lokale virk-

somheders muligheder for at være med. 

 

Iværksætterhus   

Notat var udsendt med dagsordenen. 

 

Enighed om, at de tilbud, som kommunen understøtter iværksætterne med, skal 

samles ét sted, selvom der er flere steder i Furesø, der tilbyder kontorfælles-

skaber med lejemål af forskellige størrelser / priser. 

 

Der er meget blandede erfaringer med iværksætterhuse i andre kommuner. En-

kelte fungerer rigtig godt, andre har kostet kommunerne mange penge, uden at 

der kommet ret meget ud af det. 

 

Der blev peget på Marie Kruse, DtU, Handelshøjskolen/CBS, Filmstationen og 

kommunens eksisterende virksomheder som mulige samarbejdspartnere. 

 

Eva Vedel fandt oplægget spændende og pegede på, at et aktivt iværksætter-

miljø kan være med til at brande Furesø som en kreativ kommune  

 

Alle opfordres til at sende evt. yderligere kommentarer/idéer til det udsendte op-

læg til Flemming Ipsen.    

 

Udvikling af erhvervsområderne   

Notat var udsendt med dagsordenen. 

 

Solveig Bisgaard spurgte til, om de gennemførte asfaltarbejder i erhvervsområ-

det i Farum lever op til kommunens forventninger. 

 

Allan K. Pedersen spurgte til, hvorfor det specielt er Furesø Industriforening, der 

involveres i projektet – og ikke Furesø Erhvervsforening, der dækker bredere – 

eller alle erhvervsforeningerne. Solveig Bisgaard svarede, at Furesø Industri-

forening fungerer som en slags grundejerforening i Farum erhvervsområde. 

 

Centerforeningen på Farum Bytorv mener ikke, at der skal åbnes for placering 

af boks-butikker i erhvervsområdet. Det ville være bedre at få dem tættere på 

centret. Andre pegede på, at det dog er bedre at få dem i Farum erhvervsområ-

de end i Birkerød eller Hillerød.   

 

3.   Erhvervsbranding 2014 

Flemming Ipsen præsenterede et oplæg til fortsat branding af Furesø med hen-

blik på at tiltrække virksomheder udefra. Oplægget, der er udarbejdet af Inge-

Lis Pickering, er vedlagt. 
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Susanne Mortensen understregede vigtigheden af, at kommunen prioriterer at 

være til stede i relevante erhvervsnetværk. Solveig Bisgaard  og Allan K. Pe-

dersen er meget enige. Også kommunalpolitikerne bør deltage i netværk og ar-

rangementer som ambassadører for kommunen. 

 

EKU’s medlemmer opfordres til at sende bemærkninger, forslag mv. til oplæg-

get til Flemming Ipsen senest den 25. januar 2014. 

 

En plan vil herefter blive sendt til EKU til behandling på næste møde, som for-

ventes at ligge i februar.  

 

4.   Indsats for energirenovering i Erhvervslivet - orientering   

Mødet den 2. oktober 2013 blev desværre aflyst. Der har været møde med Fu-

resø Erhvervsforening og Furesø Industriforening om et nyt arrangement i 

2014. 

 

Solveig Bisgaard anbefaler initiativet. Der er mange, lette penge at hente for 

virksomhederne, og der bliver arbejde til lokale håndværkere.  

 

Hareskov Elektric har sat solceller på taget af deres ejendom på Kirke Værlø-

sevej. Det vises gerne frem. 

 

5.   Orientering fra Furesø Kommune 

Der bliver sendt mail om de nye regler for miljøtilsyn til erhvervsforeningerne, 

som så videresender til deres medlemmer. De nye regler betyder, at tilsynsre-

sultater offentliggøres på kommunens hjemmeside. 

 

6.   Eventuelt 

Lisette Thamdrup efterlyser en status på udvidelsen af Farum Bytorv og på skil-

teprojektet. Niels Thygesen fortalte, at der stadig forhandles med TK Develop-

ment om Bytorvet. Flemming Ipsen fortalte, at skilteprojektet er startet, men at 

det er komplekst og omfatter mange forskellige typer af vejvisninger og skilte, 

som det er nødvendigt at lægge forskellige ”strategier for”. Så det kommer til 

køre hen over foråret. 

 

Solveig spurgte til hvilke politikere, der kommer til at sidde i EKU til næste år. 

Ønsker at der kommer en repræsentant for Teknik, Miljø og Plan med – selvom 

Erhverv flyttes til et nyt Beskæftigelses- og Erhvervsudvalg. 

 

Mikael Boutrup efterlyste, at lidt mere burde kunne lade sig gøre i kommunen. 

Ex. en ordentlig fest for hele byen på Farum Park. 
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7.   Næste møde: Datoer udsendes via Doodle for 2014 

Flemming Ipsen udsender forslag til mødedatoer. 

 


