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Referat 

Forum: EKU - Erhvervskontaktudvalgsmøde 

Tid: 19. september 2014 kl. 8:00 – 10:00 

Sted:  Bryllupssalen, Rådhuset, Stiager 2, 3500 Værløse 

 

Deltagere:  

Erhvervsrepræsentanter: 

Furesø Erhvervsforening, formand Mikael Boutrup 

Værløse Bymidte, bestyrelsesmedlem Camilla Hovard  

KolleKolle, direktør Berit K. Leth 

FC Nordsjælland, formand Allan K. Pedersen 

Aasted, direktør Christian Aasted 

Expo Viva, direktør Eva Vedel 

 

Furesø Kommune: 

Borgmester, Ole Bondo Christensen 

Formand Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Preben S. Pettersson 

Kommunaldirektør, Rasmus Bjerregaard 

Centerchef Styring og Udvikling, Gitte Elefsen  

Centerchef By og Miljø, Lene Mårtensson 

Civilingeniør, Lene Christiansen 

Erhvervskonsulent, Flemming Ipsen 

 

Afbud 

Næstformand EKU, Furesø Industriforening, Solveig Bisgaard 

Farum Bytorv, centerchef Lisette Thamdrup 

Hareskov Elektric, direktør Jesper Glyb 

Formand Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, John Ingemann Allentoft 

Byrådsmedlem, Gustav Juul 

 

0. Godkendelse af referat fra 20. juni 2014  

Referatet blev godkendt. 

 

1.   Nyt medlem af Erhvervskontaktudvalget 

Gitte Elefsen er ansat som centerchef for Center for Styring og Udvikling. I Cen-

tret ligger blandt andet HR, kommunale ejendomme og erhverv. Gitte vil deltage 

i Erhvervskontaktudvalgsmøderne fremover.  

 

2.  Kort orientering fra erhvervsforeninger og erhvervsliv 

Mikael Boutrup:  

Furesø Erhvervsforening arrangerede en bustur til Langelandsfestivalen for 

medlemmerne. Det var meget vellykket og vil formentlig blive et tilbagevenden-

de tilbud. Den 30/9 er der rundvisning på Flyvestationen, den 4/11 kåres "Årets 

torsk" og den 1/12 er der julemiddag. Bestyrelsen arbejder med strategier og 

ansættelse af en ny sekretær.  
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Christian Aasted:  

Furesø Industriforening har holdt sommerferie.  

I Aasted er der fortsat travlt. Medarbejderantallet er øget med mere end 10 % i 

2014. 

 

Allan K. Pedersen:  

Superligaens ny sæson er startet her i sommers for FCN's vedkommende med 

nye trænere. Det går godt for klubben, og der er mange nye talenter. 

Allan K. Pedersen har også andre virksomheder, som det går godt for.  

 

Berit Leth: 

Det ser generelt godt ud i branchen. På KolleKolle gennemføres en stor renove-

ring af alle værelserne. 

KolleKolles køkkenchef har været indstillet til People Prize: Det er en af de pri-

ser, som gives til de virksomheder, der er bedst til at arbejde med CSR i Dan-

mark. 

 

Camilla Hovard: 

Der er kunder i Værløse Bymidte. Afholdt et meget vellykket aftenåbent med 

Moonjam.  

Centerforeningen arbejder på en ny marketingplan. Der er blandt andet brug for 

en tydeligere skiltning af de butikker, der ligger under udhæng over butikker på 

den røde plads. 

 

Eva Vedel: 

Iværk & Vækst, der er Danmarks største messe for iværksættere, blev holdt for 

10. gang i år med omkring 4.500 besøgende. Nyt denne gang var blandt andet 

"Kids entrepreneurs" for børn og unge, der starter deres første virksomhed, 

mens de stadig går i skole.  

Iværksætterne fortæller, at deres største udfordringer er bøvl med skat og 

moms og med at skaffe finansiering. Flere får dog finansiering fra alternative 

kilder (ex. fra Business angels).  

 

3.  Kort orientering fra Furesø Kommune 

Budget 2015 

Budgettet 2. behandles den 10. oktober.  

Stram økonomistyring, omlægning af lån og effektiviseringer har givet en solid 

kassebeholdning. Der skal investeres i vækst med fokus på flere boliger og flere 

arbejdspladser. Erhvervsindsatsen skal fortsættes og det indgår pt. i budgettet, 

at dækningsafgiften vil kunne sættes ned fra 8,5 til 7,5 promille, jf. den netop 

indgåede hensigtserklæring. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 3 af 4 

DI’s lokale erhvervsklimaundersøgelse 

Furesø er igen gået frem fra en 16. plads i 2013 til en 14. plads i 2014. Tilbage i 

2010 og 2011 lå kommunen som hhv. nummer 72 og 67. Furesø ligger på før-

stepladsen på Infrastruktur og Transport.   

Eva Vedel spurgte til årsagen til, at kommunen er rykket 61 pladser frem på 

spørgsmålet om brug af lokale leverandører. Flemming Ipsen fortalte, at der har 

været holdt et seminar for virksomhederne om, hvordan kommunens udbud, 

indkøb og brug af håndværkere og tjenesteydelser fungerer.  

Preben Pettersson fortalte, at kommunen også vil have fokus på, hvor man kan 

anvende lokalt producerede fødevarer. 

 

Fokuseret Vækstdagsorden  

Preben S. Pettersson fortalte om initiativet, der omfatter både Region Hoved-

staden og Region Sjælland og de 46 kommuner i de 2 regioner.  

Idéen er at samle kræfter og penge om brandet Copenhagen for at opnå større 

gennemslagskraft. 

Oplæg om baggrunden og de 6 konkrete initiativer, der er planlagt i 2014, var 

udsendt sammen med dagsordenen. 

 

Task Force Erhverv 

Der er holdt 3 møder i gruppen. Anbefalingerne sammenfattes i en rapport, der 

forventes færdig 24. november. Rapporten vil blive præsenteret for EKU på 

næste møde.  

 

Erhvervenes dag 

Er et nyt initiativ, der bliver holdt første gang den 5. november. Målgruppen er 

nystartede og tilflyttede virksomheder, som hilses velkommen og orienteres om, 

hvad de kan bruge kommunen til. Der vil være en markedsplads med erhvervs-

foreningerne, erhvervsmæglerne og fagmedarbejdere fra forvaltningen. Dagen 

afsluttes med Netværks-Bingo. 

 

Brandingkampagne 2014 

Første brandingkampagne startede i 2013.   

 

Som noget nyt arbejdes pt. på et TV-spot (til TV2/Lorry). Flemming Ipsen gen-

nemgik de væsentligste budskaber, som spottet vil blive bygget op omkring. 

Kommentarer til oplægget var blandt andet: 

 

- at det er vigtigt, at vejret er godt, når der optages 

- at det er en god ide, og at markedsføring virker 

- at de succesvirksomheder, som allerede er i kommunen, er god reklame 

- at spottet også kommer til at ligge på kommunens hjemmeside, YouTube, 

Facebook mv. 
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- at kommunens virksomheder kan opfordres til at linke til spottet og dele på 

de sociale medier. Allan K. Pedersen tilkendegav, at TV-spottet vil blive lagt 

på FCN hjemmeside. 

 

Vi forventer at starte op med en pakke på TV2 Lorry. Der kan eventuelt købes 

flere visninger, skifte blokke ud mv.  

 

Forvaltningen vil undersøge de lovgivningsmæssige rammer for, hvordan virk-

somhedsnavne, logoer mv. må indgå i kommunens branding.  

 

Iværksætterhus i Farum Erhvervspark 

Kommunen har indgået en partnerskabsaftale med en ejer af en erhvervsejen-

dom i Farum Erhvervspark, der forpligter kommunen til at leje et kontor i Iværk-

sætterhuset og lægge diverse aktiviteter der (møder, erhvervsvejledning mv.). 

Til gengæld forpligter ejeren sig til, at der vil være erfarne kræfter i huset, der 

kan fungere som inspiration og støtte til de iværksættere, de flytter ind. Iværk-

sætterhuset skal efter planen stå klar den 1/11. 

 

Erhvervsområderne på Kirke Værløsevej, Lejrvej og Walgerholm  

Kommunen har de seneste år arbejdet sammen med virksomhederne i Farum 

Erhvervspark om nye lokalplaner, skiltning, forslag til forskønnelse mv. 

En tilsvarende proces skal tilbydes de 3 erhvervsområder i Værløse med Lejrvej 

som det første.   

 

Arrangement for ejendomsudviklere og developere 

Ultimo 2014 vil kommunen invitere til et arrangement for erhvervsudviklere, in-

vestorer og erhvervsmæglere, hvor både erhvervs- og boligudbygningsmulig-

hederne i kommunen præsenteres. 

 

Senere i 2015 vil Freja og kommunen i fællesskab arrangere et seminar om mu-

lighederne i Sydlejren på Flyvestation Værløse. Arrangementet afventer blandt 

andet Frejas forhandlinger med Filmstationen om køb af en del af området.    

 

4.    Eventuelt 

Enighed om, at det er en god idé, hvis formanden for Task Force, direktør Ole 

Kring, bliver bedt om at holde talen til Nytårskuren. Datoen for Nytårskuren er 

efterfølgende ændret til den 12. januar 2015.  

 

Det blev bemærket, at den tidsfrist, som kommunen har givet til indsendelse af 

bud på Eversgrunden, er meget kort. 

 

5.    Næste møde 

Næste møde planlægges til den 5/12. 


