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Referat 

Forum: EKU - Erhvervskontaktudvalgsmøde 

Tid: 27. november 2015 kl. 8:00 – 10:00 

Sted:  Byrådssalen, Stien, Bybækskolen, 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  

KolleKolle, direktør Berit K. Leth 

FC Nordsjælland, formand Allan K. Pedersen - afbud 

Aasted, direktør Christian Aasted 

Expo Viva, direktør Eva Vedel 

Hareskov Elektric, direktør Jesper Glyb 

Torben Bo Toft Christensen, Smagen af Furesø 

 

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 

Velfærdsdirektør Niels Milo Poulsen 

By og Kulturdirektør Niels Thygesen  

Udviklingskonsulent Tine Oxholm Olesen 

Centerchef Styring og Udvikling Gitte Elefsen  

Centerchef By og Miljø Lene Mårtensson - afbud 

Jobcenterchef Flemming Sommer 

Civilingeniør Lene Christiansen 

Erhvervskonsulent Flemming Ipsen 

 

0.   Velkommen og godkendelse af referat fra 28. august 2015. 

Ole Bondo bød velkommen og takkede Furesø Erhvervsforening for en vellyk-

ket jubilæumsfest. Borgmesteren glædede sig over den positive omtale, der har 

været i Furesø Avis af både Hareskov Elektric og Farusa. 

 

Der var en bemærkning til formuleringen på side 6 i referatet fra sidst, hvor der 

står: ”at erhvervsforeningerne har et bagland, som ikke nødvendigvis kan tages 

til indtægt for, hvad formændene, der sidder i EKU, siger – eller ikke protesterer 

imod på EKU møderne.”  Det skal forstås som, at de godt kan tie, uden at de al-

tid samtykker. Referatet er rettet i den version, der er lagt på hjemmesiden. 
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1.   Kort orientering fra erhvervsforeninger og erhvervsliv 

Solveig Bisgaard: Furesø Industriforening planlægger en fornyelse / modernise-

ring af foreningen. Vil blive præsenteret på næste års generalforsamling.  

 

Christian Aasted: Aasted er igen i år – for tredje gang - kåret som ”Gazelle”, og 

har dermed fået den 3. pris dette efterår. 

 

Mikael Boutrup: Takker for opbakning og roser i forbindelse med årets ”Torske-

gilde”, hvor erhvervsforeningen kunne fejre 125 års jubilæum. I den kommende 

tid er der planlagt julemiddag den 1. december og netværksmøde den 9. de-

cember. På første møde i januar vil der blive lavet et ”årshjul” for hele 2016, 

som blandt andet vil omfatte netværksmøder hver 2. onsdag i måneden. Mikael 

Boutrup arbejder på, at der kan arrangeres en ”Store Flyvedag” på Flyvestatio-

nen den 14. august 2016. 

 

Camilla Hovard: Der er klart færre kunder på Værløse Bymidte efter, at Netto er 

flyttet. Flere butikker har det svært. Man håber at kunne vende udviklingen 

blandt andet gennem et tættere samarbejde mellem ejerne, butikkerne og 

kommunen. Der vil blive ansat en ny centerkonsulent. 

 

Berit K. Leth: December er traditionelt en lidt stille måned. Samlet set har 2015 

været ok. 

 

Torben Bo Toft Christensen: Både Rokkedyssegård og Stengården arbejder 

mere med ”oplevelser”. Stengården har åbnet café, og Rokkedyssegård vil for 

første gang åbne et par weekender i december, hvor der lokkes med hindbær-

gløgg og æbleskiver med syltetøj. Rokkedyssegård vandt sidste år guldmedalje 

i gløgg ved de åbne svenske mesterskaber. 

 

Eva Vedel: Picnic Festivallen i Furesø fik en god start i 2015. Der deltog om-

kring 1000 i alt – og 300 til ”sø brunch”. Andelen af børnefamilier var godt 40 %, 

og det samme var andelen af deltagere, der kom udefra. Se video fra arrange-

menterne på festivallens hjemmeside. Det forventes, at endnu flere aktører vil 

være med til næste år. Det er endnu ikke besluttet, om festivallen lægges i juni 

– som start på sommeren – eller i august i tilknytning til Copenhagen Cooking. 

Iværk & Vækst, der blev holdt i september i København, satte rekord med 3.600 

besøgende. Næste Iværk & Vækst planlægges til april 2016 i Jylland. 

 

Lisette Thamdrup: Afholdt meget vellykket juletræstænding i Farum – fælles for 

både Farum Bytorv og Farum Hovedgade. Der forventes et stort ryk-ind på 

Black Friday den 27/11. Der vil være åbent og forskellige aktiviteter i alle week-

ender i december op til jul. 
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Lisette spurgte til, hvorfor der er forskel på, hvordan kommunen støtter julear-

rangementerne i Farum og Værløse. Camilla Hovard mente, at Værløse får et 

juletræ til gengæld for, at Farum får Sct. Hans bål. Det er nok ”levn fra gamle 

dage”. 

 

Solveig Bisgaard opfordrede til, at man får ensartet forholdene i Farum og Vær-

løse. Man kan diskutere om juleudsmykning er en kommunal opgave, men det 

er ikke fremmende for kommunens enhed og samarbejdet mellem bydelene, 

hvis reglerne er forskellige.   

 

2.  Budget 2016 – Udmøntning af Handlingsplan 2015-2018 - Erhverv og 

Beskæftigelse 

Preben S, Pettersson fortalte, at kommunen har vedtaget en ny beskæftigelses- 

og erhvervspolitik 2015 - 2018. 

 

Han oplyste videre, at Furesø har en meget lav ledighed. Seneste opgørelse: 

3,4 %, hvad er lavere end landsgennemsnittet og sammenlignelige kommuner. I 

Furesø er 14 % på offentlig forsørgelse mod 20 % på landsplan. 

 

Der er dog stadig udfordringer: 
- der mangler praktik- og lærepladser til de unge 

- der er en høj langtidsledighed blandt borgere med anden etnisk herkomst 

- nytilkomne flygtninge skal ud i praktik så hurtigt som muligt 

- der er et for højt sygefravær / for mange på sygedagpenge 

En ny beskæftigelseshandlingsplan er på vej. 

 

Jesper Glyb opfordrede kommunen til at bruge sociale klausuler i udbud, byg-

gerier, serviceaftaler mv. Ole Bondo fortalte, at det er gjort i det seneste udbud 

af rengøring – med et godt resultat. 

 

Flere fortalte, at der blandt andet kommer til at mangle elektrikere, kokke, tjene-

re, slagtere og blomsterdekoratører de kommende år. Solveig Bisgaard opfor-

drede på den baggrund kommunen til at arbejde for, at der etableres en er-

hvervsskole i kommunen. Ole Bondo oplyste, at der er aftalt møder med Marie 

Kruses skole og Erhvervsskolen i Hillerød. Kommunen vil gerne have uddan-

nelsestilbud, både inden for de sociale og tekniske områder. 

 

Christian Aasted havde talt op, at deres virksomhed i alt har haft 44 ansatte / 

praktikanter i særlige jobs i år (lærlinge, praktikanter, løntilskud mv.). Flere men-

te, at det kunne fortjene en omtale i lokalavisen. 

 

Der blev også overbragt en ros fra Farusa til det nye Advisory Board. Det ople-

ves, at Jobcenteret er inde i en god udvikling. 
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3.  Orientering om partnerskabsaftale om flere job 

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016, er der indgået en ny ”Hen-

sigtserklæring om erhverv og beskæftigelse i Furesø Kommune”, som er tiltrådt 

af Furesø Erhvervsforening, Furesø Industriforening og kommunen. Aftalen in-

debærer, at dækningsafgiften nedsættes fra 7,5 til 6,5 promille. 

 

Målene i aftalen er, at et antal ledige Furesøborgere kommer i beskæftigelse i 

lokale, private virksomheder: 120 i ordinære ansættelser, 40 i løntilskud, 225 i 

virksomhedspraktik, 10 i elev/lærepladser, 10 i voksenlærlingeforløb og 4 i 

fleksjob. 

 

Flemming Sommer fortalte, at man i Jobcentret er meget glade for den indsats, 

blandt andet Farusa og Aasted har gjort for at få flere i beskæftigelse.  

 

Flemming Sommers oplæg, der blev præsenteret på mødet, er vedlagt refera-

tet. 

  

4.   Orientering fra Furesø Kommune 

Advisory Board 

På baggrund af de positive erfaringer med det nye Advisory Board, anbefaler 

kommunen, at man fortsætter med Advisory Board’et i 2016. 

 

Nytårskur 2016 

Program for Nytårskuren, der holdes torsdag den 7. januar, blev omdelt.  

 

Indkøb/udbud - arbejdsgruppe  

Der er udarbejdet et kommissorium for arbejdsgruppen, og medlemmerne er 

udpeget. Kommissoriet var udsendt med dagsordenen. Medlemsoversigten 

vedlægges referatet.  

 

Første møde er planlagt til den 14. januar. Her vil det blive aftalt, hvad gruppen 

skal arbejde med. 

 

5.   Task Force for samarbejde mellem skole/erhvervsliv. 

Niels Milo Poulsen præsenterede Tine Oxholm Olesen, der vil arbejde som 

konsulent for Task Forcen. Niels Milo Poulsen fortalte, at kommunen ikke har 

løsningen men ser frem til arbejdet i Task Forcen, som skal arbejde med ideer 

til det fremtidige samarbejde. Task Forcen starter i januar. 

 

Tine Oxholm Olesen pointerede, at interessen for at tage en faglig uddannelse 

skal vækkes allerede i folkeskolen. Mange tager det ”sikre valg” i form af gym-
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nasiet, men ikke alle gennemfører. Flere skal måske have øjnene op for de mu-

ligheder, som erhvervsuddannelserne åbner for. 

 

Preben S. Pettersson foreslog, at man kan hente inspiration i Gladsaxe, hvor 

der blandt andet arbejdes med at få folkeskoleeleverne i fritidsjob. 

Torben Bo Toft Christensen supplerede med, at der også er brancheorganisati-

oner, som gør noget. Ex. starter madskoler. 

 

Solveig Bisgaard sagde, at det ikke er sikkert, at erhvervsforeningerne kan nå 

at udpege medlemmer til Task Forcen inden jul. 

 

Berit K. Leth vil gerne deltage.  

 

6.  Punker til drøftelse – oplæg fra erhvervsforeningerne 

Genbrugspladsen i Farum 

Solveig Bisgaard og Mikael Boutrup stillede spørgsmål ved planerne om at op-

føre en høj støjskærm omkring genbrugspladsen på Gammelgårdsvej. Den er 

dyr og skæmmende – og der har ikke været klager over støjen (kun over rotter). 

Foreslår, at kommunen i stedet bruger pengene på forskønnelse af området. 

 

John Ingemann Allentoft oplyste, at penge fra renovationsområdet ikke kan 

bruges på andre kommunale formål, men at Planudvalget gerne vil se på sagen 

igen – herunder det æstetiske. Erhvervsforeningerne vil blive inddraget. 

 

Trafik på Gammelgårdsvej 

Solveig Bisgaard spurgte til, hvorfor der ikke var informeret om et vejarbejde, 

der for nyligt lukkede vejen. John Ingemann Allentoft beklagede, hvis der var 

sket en fejl. Normalt sættes der et stort skilt op nogle dage i forvejen, når det er 

nødvendigt at lukke en vejstrækning. 

 

Solveig Bisgaard spurgte videre til, hvilke planer der er for krydset Gammel-

gårdsvej / Frederiksborgvej. Når Silvan åbner, vil der komme mere trafik. 

 

Niels Thygesen svarede, at kommunen har haft trafikkyndige til at se på pro-

blemet. Den ”forkromede” løsning er, at der etableres et lyskryds, og at det 

kombineres med en ”opstramning” af krydset. Men det var anbefalet, at man 

venter og indhenter nogle erfaringer, inden man beslutter en løsning. 

 

John Ingemann Allentoft lovede, at kommunen vil tale med Industriforeningen, 

inden en løsning lægges fast. 

 

Lisette Thamdrup bad om, at man også ser på forholdene for cyklisterne både i 

krydset Gammelgårdsvej / Frederiksborgvej og i krydset Slangerupvej / Frede-
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riksborgvej. Cykelruten, der går gennem de to kryds, bliver brugt meget til bo-

lig/arbejdssted trafik og som træningsrute for mange cykelklubber. 

 

Jesper Glyb peger på, at det dog stadig er vigtigt, at børnene / skoletrafikken 

holdes inde på det beskyttede, separate cykelstinet. 

 

Flygtningeintegration 

Furesø har modtaget ca. 60 flygtninge i år, mod forventet 75. Til næste år for-

ventes det, at kommunen vil få 75. Endvidere vil der komme nogle som familie-

sammenførte. 

 

Alle er enige om, at de nytilkomne skal ud i virksomhederne hurtigst muligt – og 

ikke først efter flere år på sprogskole.  

 

Generelt er flygtningene ikke højt uddannede – men meget arbejdsvillige.  

Det blev aftalt, at Jobcentret i skal sørge for en introduktion til flygtningene, in-

den de kommer i praktik. Ex i form af 10 gode råd, som Jobcentret formulerer i 

samarbejde med virksomhederne. 

 

Hvad gør Furesø Kommune for at imødegå konkurrencen fra BIG i Herlev?  

Både Lisette Thamdrup og Camilla Hovard fortalte, at det nye butikscenter BIG i 

Herlev ikke ser ud til at blive nogen voldsom konkurrent til centrene i Værløse 

og Farum. Men det er vigtigt, at vi fortsat opfordrer til, at man køber lokalt – og-

så her til jul. Preben Pettersson var enig. Lyngby er nok er en større konkurrent. 

 

Mikael Boutrup foreslog, at man ser på, om man ikke kan gøre mere for at 

trække bilisterne fra motorvejen ind i vores centre. 

 

John Ingemann Allentoft fortalte, at kommunen gør, hvad man kan. Der blev 

gjort indsigelse mod planerne for det nye center i Herlev, og man arbejder aktivt 

på at tiltrække investorer, erhverv og butikker. En orientering om dette kan evt. 

sættes på en kommende EKU dagsorden.   

 

Ole Bondo Christensen konkluderede, at bycentrene har udfordringer – men at 

det nok skal lykkes ☺  

 

Gustav Juul mener ikke, at vi skal pege fingre ad andre, men være mere aktive 

selv. Mener, at kommunen er for restriktiv i lokalplanerne. Der skal være mulig-

hed for at bygge tættere og åbnes for flere anvendelsesmuligheder, så planerne 

bliver mere fleksible. 

 

Ole Bondo Christensen er enig i, at vi skal kunne tiltrække private investorer, og 

mener også, at der er lagt en stor fleksibilitet ind i ex planerne for Bybækgrun-
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den. Furesø er den kommune i landet som relativt set har haft den største 

vækst i befolkningstallet i den seneste tid. 

   

Udkast til lokalplan for seniorboliger på Bybækgrunden 

Solveig Bisgaard spurgte til, hvorfor Paltholmvej i udkastet til lokalplanen bliver 

omtalt som en ”bygade”. Der er meget trafik, og det er vigtigt at der er let ad-

gang for trafikken fra motorvejen til både Farum Erhvervspark og Farum bytorv. 

 

Niels Thygesen fortalte, at der foreslås almindelige cykelstier og fortove på den 

mest centrale del af Paltholmvej langs Bybækgrunden, men ikke videre hen 

over motorvejen. Vejen skal kunne klare den trafik, der i dag – samt det ekstra 

der kommer, når der bygges i området. 

 

Gustav Juul ser meget nødigt blød trafik på tværs af Paltholmvej, og derfor hel-

ler ikke butikker med facade ud i mod vejen.  

 

Solveig Bisgaard tilføjede, at Furesø Industriforening er enig i Venstres og Gu-

stav Juuls bemærkninger til forslaget til lokalplan for Bybækgrunden. 

 

Lokalplanen vil blive sendt i høring i mindst 8 uger, når forslaget er behandlet i 

byrådet.  

 

7.   Eventuelt 

Solveig Bisgaard spurgte til indholdet i 3 af de lokalplaner, der står på forvalt-

ningens ”arbejdsplan”. 

 

Bregnerød Kro: Ejeren har søgt om at omdanne kroen til boligformål, efter at 

flere forsøg på at få kro/restaurant til at fungere er slået fejl. 

 

Farum Bytorv: Vil muligvis også åbne mulighed for boliger. 

 

Hovedvagten ved Farum kaserne. Vil formentlig blive udlagt til boligformål. 

 

John Ingemann Allentoft understregede, at den omtalte ”arbejdsplan” er en fore-

løbig disponering, der løbende ændres/ajourføres efter de aktuelle behov. 

 

Lisette Thamdrup spurgte til muligheden for, at man kan beholde et POLITI-skilt 

i området omkring Farum Bytorv, selvom politiet flytter. Det har en præventiv ef-

fekt. Klagede endvidere over en brandhane, der står foran indgangen til Bytor-

vet, som har været væltet længe. Ole Bondo Christensen fortalte, at Furesø 

Kommune fra 1. januar vil indgå i et fælles ”Frederiksborg beredskab” med flere 

andre kommuner. Forhåbentlig vil brandhanen være rejst op inden da. 
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Jesper Glyb udtrykte ros til kommunens driftsgård for den indsats, de gjorde i 

forbindelse med det kraftige snefald i november.    

 

8.   Kommende møder 

Møderne i 2016 er planlagt som følger:  

 

4. marts 2016  

3. juni 2016 

26. august 2016 

18. november 2016 -flyttet ift. datoen i dagsordenen  


