
 

 

7. juli 2014 

 

Byudvikling og erhverv 

Stiager 2 

3500 Værløse 

Tlf.: 72355454  

 

Kontaktperson: 

Flemming Ipsen 

E-mail: flei@furesoe.dk 

Dir. tlf.: 72355454 

 

www.furesoe.dk/erhverv 

Referat 

Forum: EKU - Erhvervskontaktudvalgsmøde 

Tid: 20. juni 2014 kl. 8:00 – 10:00 

Sted:  Café Petrine, Farum Bytorv 

 

Deltagere:  

Erhvervsrepræsentanter: 

Næstformand EKU, Furesø Industriforening, Solveig Bisgaard 

Furesø Erhvervsforening, formand Mikael Boutrup 

Farum Bytorv, centerchef Lisette Thamdrup 

Værløse Bymidte, bestyrelsesmedlem Camilla Hovard  

Aasted, direktør Christian Aasted 

Expo Viva, direktør Eva Vedel 

Hareskov Elektric, direktør Jesper Glyb 

 

Afbud: 

Kollekolle, direktør Berit K. Leth 

FC Nordsjælland, formand Allan K. Pedersen 

 

Furesø Kommune: 

Borgmester Ole Bondo Christensen 

Formand Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Preben S. Pettersson 

Formand Miljø-, Plan- og Teknikudvalget John Ingemann Allentoft 

Byrådsmedlem Gustav Juul 

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard 

Centerchef By, Miljø og Erhverv Lene Mårtensson 

Centerchef Jobcenter Furesø Flemming Sommer 

Civilingeniør Lene Christiansen 

Erhvervskonsulent Flemming Ipsen 

 

0. Godkendelse af referat fra 7. marts 2014 

Solveig Bisgaard havde 2 rettelser til referatet: 

 

Til punkt 1: Det skal afklares, hvilken repræsentant fra Erhvervskontaktudvalget, 

der holder tale ved Nytårskuren.  

 

Til punkt 7 tilføjes: Solveig Bisgaard spurgte, om asfaltarbejdet i Farum Er-

hvervspark var færdiggjort. Det var i så fald ikke udført som lovet. 

 

1. Kort orientering fra erhvervsforeninger og erhvervsliv 

Solveig Bisgaard: 

Simi har deltaget i kommunens udbud af bleer. Solveig Bisgaard mener ikke, at 

kommunen har lagt vægt nok på bedømmelse af kvaliteten. 
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Repræsentanter fra Erhvervs- og industriforeningen har været til møde med 

kommunen om en mulig partnerskabsaftale, hvor kommunen tilbyder at ned-

sætte dækningsafgiften mod, at erhvervslivet hjælper flere ledige i job. 

 

Solveig Bisgaard mener ikke, at kommunen yder nok i oplægget. Dækningsaf-

giften skal nedsættes mere, og kommunens skal forpligte sig til mere lokalt ind-

køb. Erhvervslivet skal endvidere "godskrives" for at yde mentorstøtte og for at 

bidrage til et øget samarbejde med folkeskolen. 

 

Christian Aasted: 

Det går godt for virksomheden, der har udvidet i Farum Erhvervspark og nu har 

mere end 300 ansatte. Der er fokus på produktudvikling og eksport – 99,9 % af 

virksomhedens salg går til udlandet. 

 

Jesper Glyb:  

Bemærker, at kommunerne skal overholde udbudsreglerne – men at det i øvrigt 

er bemærkelsesværdigt, hvor ofte ydelser til den billigste pris også vurderes at 

være den bedste kvalitet. 

 

Det går godt for Hareskov Elektric, der pt. har omkring 150 ansatte. Jesper Glyb 

har nyligt haft en positiv oplevelse med kommunens jobcenter, som hjalp med 

rekruttering af en ny medarbejder.   

 

Camilla Hovard: 

Der er pt. kun én ledig butik på Værløse Bymidte. Detailhandlen skal tænke nyt 

og vænne sig til, at "plejer er død". Det tegner godt med den nye centerkonsu-

lent, som blandt andet vil styrke samarbejdet med Galaksen.    

 

Lisette Thamdrup: 

Farum Bytorv har haft et godt forår. 3 nye butikker er på vej: Joe & the Juice, 

Eva Sko og Hunkemöller. Sommerudsalget på Bytorvet er startet. Den seneste 

tid har været der været episoder med brandstiftelse, hvor gerningsmændene 

desværre endnu ikke er fundet. 

 

Eva Vedel: 

Expo Viva har afholdt Iværk & Vækst i Århus med 25 % flere besøgende end 

sidste år. Nyt på Iværksættermessen var blandt andet en "Borgmesterbar" og 

"Fra idé til cvr", hvor målet er at danne nye virksomheder på stedet. Eva Vedel 

deltager i kommunens turismekonference – og har indledt et samarbejde med 

Filmstationen på Flyvestationen. Hun synes generelt, at det går rigtig godt i Fu-

resø. 
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Mikael Boutrup: 

Furesø Erhvervsforening har afholdt flere vellykkede netværksmøder og oplever 

medlemsfremgang. Foreningen holder en strategikonference til august, hvor det 

skal drøftes, hvordan den positive udvikling kan fastholdes og styrkes. 

 

Mikael Boutrup efterlyser velbegrundede forslag til kandidater til "Årets torsk", 

der skal kåres den 4. november. "Årets torsk" gives til en person, der har mar-

keret sig i lokalsamfundet og fået sat Furesø på landkortet 

 

2. Væksthus Region Hovedstaden  

Direktør Marlene Haugaard fortalte om Væksthuset og Iværksætterhuset. Beg-

ge tilbud, der medfinansieres af Furesø Kommune, og som yder gratis rådgiv-

ning til kommunens virksomheder. Primært nystartede, små og mellemstore. 

Sidste år gjorde 36 iværksættere fra Furesø brug af tilbuddene. 

 

Væksthuset kan hjælpe virksomhederne med at afdække styrker og svagheder, 

udarbejde udviklingsplaner og finde kvalificerede bestyrelsesmedlemmer. Pt. er 

der tilbud til IT-virksomheder om internationalisering. 

 

Malene Haugaards oplæg er vedlagt referatet. 

 

Mikael Boutrup efterlyste mere risikovillig kapital. John Ingemann Allentoft pe-

gede på skattereglerne som en del af forklaringen, da investeringer, som giver 

overskud, beskattes – mens tab ikke tilsvarende kan trækkes fra. 

 

Solveig Bisgaard efterlyste let tilgængelige pjecer, som fortæller om nogle af de 

ca. 200 erhvervsstøtteordninger, der pt. findes i Danmark.  

 

Eva Vedel efterlyste gode historier om Furesø virksomheder, der har haft glæde 

af Vækst- eller Iværksætterhusets tilbud. Det vil kunne inspirere flere til at bruge 

dem. 

 

3. Branding Erhvervsliv 2014  

Flemming Ipsen fortalte om resultaterne af den seneste branding-kampagne og 

Tina Lindstam – ideas4you – præsenterede et oplæg til nye aktiviteter. Kam-

pagnen retter sig mod iværksættere og tilflyttede virksomheder. I Furesø har vi 

et godt samarbejde mellem erhvervslivet og kommunen, attraktive erhvervsom-

råder og lokaler, god erhvervsservice, velfungerende infrastruktur og veludan-

net arbejdskraft. 

 

Oplægget er vedlagt referatet. 
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Solveig foreslog, at der blev gjort noget for at inspirere til, at man åbner "for-

delsnøglen" – ex at man kan se, om man har vundet en kurv med lokalt produ-

cerede madvarer. Hun synes, at "Erhvervenes Dag" var en god idé, men man 

skal være opmærksom på, hvornår sådanne arrangementer lægges – og hvor 

længe, de varer. 

 

Camilla Hovard foreslog, at der tilføjes en QR kode, så indholdet på nøglen og-

så kan aflæses med fx en i-phone. 

 

Eva Vedel anbefalede, at man ikke fokuserer på, hvad "vi (kommunen) kan le-

vere" – men på, hvordan fordelene opleves af de erhvervsdrivende.   

 

John Ingemann Allentoft fandt, at der var mange gode ting i oplægget, men ad-

varede mod forsimplede budskaber – at alt bliver godt, bare man flytter til Fure-

sø. Tilsluttede sig, at de optrædende på videoen skal være erhvervsrepræsen-

tanter og ikke forvaltningsmedarbejdere.  

 

Christian Aasted tilføjede, at det samtidig er vigtigt, at nye tilflyttere får en let 

adgang ind i kommunen – fx Flemming Ipsens mailadresse. 

 

4. Task Force – erhvervsudvikling  

Preben Petterson præsenterede forslag til nedsættelse af en Task Force, som 

skal komme med anbefalinger, der blandt andet kan bruges i den nye Er-

hvervspolitik, der skal udarbejdes ultimo 2014. 

 

Oplægget var udsendt med dagsordenen. 

 

Solveig Bisgaard bemærkede, at det er vigtigt, at de, der udpeges som deltage-

re, brænder for arbejdet. 

 

Jesper Glyb spurgte til, hvor meget tid, deltagerne vil skulle bruge. Lene Mår-

tensson svarede, at man forstiller sig et møde ca. hver anden uge gennem 3 

måneder.      

 

5. ”Oktoberfest”  

Mikael Boutrup fortalte, at Furesø Erhvervsforening arbejder på at arrangere en 

Oktoberfest med (lokalt) øl og tyrolermusik. Arbejdskraften skal være frivillige, 

og overskud fra festen skal gå til et velgørende formål i Furesø Kommune. Virk-

somhederne skal kunne købe et bord. 
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6. Status 

Iværksætterhus  

Preben Pettersson fortalte, at der var kommet 3 bud fra interesserede ejen-

domsejere. Kommunens jurister er ved at udarbejde en partnerskabsaftale. 

 

Farum Erhvervspark – grøn forskønnelse 

Der arbejdes på en plan for, hvordan kommunen og de erhvervsdrivende i fæl-

lesskab kan forskønne Farum Erhvervspark blandt andet ved at rydde op og 

øge det grønne islæt. Planen bliver forelagt for erhvervsforeningerne, inden den 

skal politisk behandles.  

 

Lokalplan 118  

John Ingemann Allentoft fortalte, at den ny lokalplan 118 er udarbejdet efter øn-

ske fra erhvervslivet i området. 

 

Solveig Bisgaard roste Miljø-, Plan- og Teknikudvalget for planen og opfordrede 

til, at man på sammen måde involverer de erhvervsdrivende, når der skal udar-

bejdes planer for de øvrige erhvervsområder. 

 

Skiltning Bytorvet 

Der arbejdes på en bedre skiltning til blandt andet Farum Bytorv. Desværre til-

lader Vejdirektoratet ikke, at der sættes skilte op ved motorvejen. 

 

Status Farum Bytorv  

Ole Bondo fortalte, at der formentlig snart vil ske noget på Statoilgrunden, og at 

kommunen er i dialog med Dades om en opgradering af arealet på den nordlige 

side. 

 

Lisette Thamdrup pegede på, at der er meget stort behov for en lysregulering 

på Paltholmvej ved udkørslen fra Bytorvet og byggepladsen omkring det nye 

plejecenter i Farum Midtpunkt. 

 

Turismeindsats - Folderen Sharing Copenhagen  

Ole Bondo fortalte, at der reklameres for Furesø som europæisk miljøforstad i 

regi af Sharing Copenhagen. En folder beskriver forskellige aktiviteter og tilbud 

til gæster i kommunen. 

 

Lørdag den 21/6 holdes en turismekonference for interesserede erhvervs- og 

butiksdrivende i kommunen.   

 

Advisory Board på beskæftigelsesindsatsen 

Flemming Sommer fortalte, at Jobcentret planlægger at etablere et Advisor 

Board, som skal hjælpe Jobcentret med at blive endnu bedre til at samarbejde 
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med det lokale erhvervsliv om rekruttering og beskæftigelse.  Det er planen, at 

Advisory Boardet skal mødes 2-4 gange om året. 

 

Christian Aasted fandt, at det er en god idé.  

 

6. Orientering og drøftelse af punkter fra Furesø Kommune 

Rasmus Bjerregaard fortalte, at der pr. 1. august 2014 etableres et nyt Center 

for Styring og Udvikling i kommunen, som skal arbejde med en række tværgå-

ende udviklingsopgaver, herunder samling af samling af rådhuset, effektivise-

ring, erhvervsudvikling, Flyvestation Værløse og facility management. 

 

Ole Bondo fortalte, at det samlede rådhus forventes klar i maj 2017. Den lejede 

del af rådhuset i Farum er fraflyttet. Det er besluttet, at Jobcenteret ikke skal 

flytte til det fælles rådhus, men i stedet lokaliseres i et af erhvervsområderne. 

 

Ole Bondo kunne også fortælle: 

 

 at interessen for Farum Erhvervspark opleves stigende. Der har været hen-

vendelser på flere ledige ejendomme. 

 at der er stor interesse for de nye boliger i Laanshøj, og der er flere nye 

byggerier på vej. 

 at der er etableret et godt samarbejde med de nye ejere af Flyvestation 

Værløse. 

 

Preben Petterson tilføjede, at Freja ejendomme A/S forhandler med Filmstatio-

nen om salg af "værksstedområdet" i den vestlige del af Sydlejren. EKU vil blive 

orienteret om dette på næste møde. 

 

7. Eventuelt 

Solveig Bisgaard pegede på, at det vil være et problem for virksomhederne, 

hvis skolereformen medfører, at de ansatte fremover må tage fri fra arbejde for 

at gå til forældremøder og samtaler. 

 

8. Næste møde 

Næste møde den 19. september 2014 holdes hos Hareskov Elektric på Kirke 

Værløsevej 20.   


