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Referat 

Forum: EKU - Erhvervskontaktudvalgsmøde 

Tid: 3. juni 2016 kl. 8:00 – 10:00 

Sted:  Møderum F-S-54 

Furesø Kommune  

Hørmarken 2  

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, næstformand Allan K. Pedersen 

Aasted, direktør Christian Aasted 

Expo Viva, direktør Eva Vedel 

Hareskov Elektric, direktør Jesper Glyb 

Torben Bo Toft Christensen, Smagen af Furesø - Fraværende 

 

Furesø Kommune 

Borgmester Ole Bondo Christensen 

Formand Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Preben S. Pettersson - AFBUD 

Formand Miljø-, Plan- og Teknikudvalget John Ingemann Allentoft 

Byrådsmedlem Gustav Juul - AFBUD 

Velfærdsdirektør Niels Milo Poulsen 

By- og Kulturdirektør Niels Thygesen 

Centerchef Styring og Udvikling Gitte Elefsen  

Afdelingsleder Plan- og Byggeafdelingen Karin Langendorf 

Centerchef Peter Rosgaard - AFBUD 

Jobcenterchef Flemming Sommer 

Udviklingskonsulent Tine Oxholm Olesen 

Erhvervskonsulent Flemming Ipsen 

Sekretær Ulla Merete Riel 

 

0. Godkendelse af referat fra møde den 4. marts 2016 

Referatet udsendt i henhold til beslutning på seneste møde og godkendt med få 

bemærkninger. 

 

1. Kort orientering fra erhvervsforeninger og erhvervsliv 

Solveig Bisgaard oplyste om, at Furesø Industri er i gang med at lave en ny stra-

tegi for foreningen. De oplever p.t. en tilgang af medlemmer. 
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Mikael Boutrup oplyste om et nyligt succesfuldt gennemført netværksmøde på 

cykel. Det vil uden tvivl blive gentaget. 

Foreningens netværksmøder er meget populære, og de er i gang med planlæg-

ning af nye møder. 

 

Christian Aasted oplyste, at det går godt i Aasted. De forventer at nå deres mål 

for i år. 

De har et nyt byggeprojekt i støbeskeen, der forventes ansøgt i meget nær frem-

tid. 

 

Lisette Thamdrup udtrykte bekymring for detailhandlens udvikling. Generelt er 

der i Danmark noteret en tilbagegang i omsætningen. Bortset fra Frederiksberg 

Centret ligger de øvrige på gennemsnitligt indeks 90. 

Farum Bytorv har haft en god april måned. Der er gennemført Late Night, som 

var en super aften. Japansk Food Festival med kokken Jens Rahbek. 

 

Jesper Glyb oplyste, at branchen i Københavnsområdet har fuld beskæftigelse. 

Lønningerne er begyndt at stige. 

Hareskov Elektric har taget en syrisk flygtning ind. På trods af de udfordringer, 

der er omkring sprog, forskel på faglighed i Syrien/Danmark, tegner det godt. 

 

Camilla Howard fortalte, at aftenarrangementet forleden dag havde været en 

stor aften med mange mennesker. 

Der er udfordringer med nok strøm til den type af arrangementer. Det er et 

kendt problem, og der SKAL gøres noget ved det? 

Den 18. juni starter Normal i den ene halvdel af den tidligere Netto. 

Midt i juni kommer der Børnefestival. 

 

Berith Leth oplever ændringer i forretningen. Konferencedelen svigter lidt, 

hvorimod private arrangementer og privat udlejning af værelser er stigende. 

Godt samarbejde med Jobcenter om en flygtning, der er startet i køkkenet.  

Parkeringspladsen bygges om og bliver udvidet. 

Kollekolle har fået tilladelse til flytning af mobilmast. Det vil blive en højere 

mast, der vil give en bedre dækning i området. Det vil betyde meget for alle, der 

f.eks. kører på motorvejen.  

 

Allan K. Pedersen oplyste, at FCN følger strategien. Med de nye ejere og ansæt-

telsen af Kasper Hjulmand bliver talentudviklingen yderligere forstærket. 

Allan K. Pedersen har købt og overtaget Gammelgårdsvej 116 pr. 1. juni. Allan 

K. Pedersen samler alle sine aktiviteter på adressen. 

Har købt en rengøringsvirksomhed i Birkerød med 287 ansatte.  Allan K. Peder-

sen ønsker et tæt samarbejde med Jobcenter omkring rekruttering til denne. 

Oplever i øvrigt generelt fremgang i sine aktiviteter. 
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Eva Vedel har netop afsluttet en Iværksættermesse med stor tilslutning. 

Iværk&Vækst blev afholdt med Randers FC som ramme og i samarbejde med 

Business Region Aarhus, der tæller 12 iværksætterstærke kommuner. 

Picnicfestivalen står foran start i weekenden 4.-5. juni. Der er stor aktivitet, 

mange aktører og et stort udbud af oplevelsesmuligheder. Mad og ikke mindst 

økologi står højt på agendaen. 

Det er lykkedes at få Picnicfestivalen synliggjort på 4. pladsen på portalen AOK 

– vejret tegner godt, så mon ikke det bliver en stor succes. 

Det har knebet med at fonde penge for 2016, men det arbejdes der på for 2017. 

 

2. Strategiske overvejelser om detailudviklingen i Furesø Kommune 

Status på igangværende initiativer. 

Furesø Industriforening ville gerne have haft PowerPoint præsentationen til-

sendt på forhånd. Niels Thygesen bemærkede, at præsentationen ikke er den en-

delige udgave, men et skridt på vejen. PowerPoint præsentationen sendes til 

medlemmerne sammen med referatet. 

Niels Thygesen udpegede områder udlagt til detailhandel i Kommuneplan 2013. 

Der var en gennemgang af, hvad der er sket/planlagt på 

 Bymidten – Der nedsættes et § 17, stk. 4-udvalg med repræsentanter for 

borgere, erhverv, kultur og centerforeningen. Det forventes, at udvalget kan 

holde sit første møde i august. 

 Farum Bytorv – Udbygning af Farum Bytorv med butikker og boliger blev 

behandlet på Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets møde den 16. juni. Furesø 

Industriforening spurgte, hvorfor der skal være boliger. Niels Thygesen op-

lyste, at forvaltningen tror, der vil være efterspørgsel på disse boliger. John 

Ingemann Allentoft sagde, at senioregnede boliger på området stemmer godt 

overens med Furesø Kommunes senior- og fortætningspolitik. 

 Farum Hovedgade – Helhedsplan for Farum Hovedgade er vedtaget, og 

gravearbejde m.v. vil snart blive påbegyndt. Furesø Kommune vil samar-

bejde med erhvervslivet og grundejerne om at gøre Farum Hovedgade til en 

attraktiv gade. Der blev efterspurgt en tidsplan for projektet, men den fore-

ligger endnu ikke i etaper. 

 

Furesø Erhvervsforening bemærkede, at en Maxi Zoo ved Jysk vil få konse-

kvenser for de to dyrehandler på Bymidten og Farum Bytorv  

 

Oplæg til drøftelse af fremtiden i detailhandlen 

Camilla, Lisette og Eva inviteres blandt andet til møde om fremtidens detail-

handel sammen med repræsentanter fra Furesø Erhvervsforening sammen ejere 

af erhvervsejendomme til detailformål. Formålet er at forberede en konference 

efter sommerferien om udfordringerne i detailhandlen. 
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3. Task Force Skole/erhverv – status –  

Erhvervsuddannelse 

Forvaltningens PowerPoint sendes til medlemmerne sammen med referatet. 

Der er sendt ansøgning til ministeriet, og prognosen er god. 

God markedsføring er altafgørende for at rekruttere nye elever. 

Egeskolen udvides med henblik på at beholde de unge i Furesø, som ellers ville 

tage til Allerød eller Ballerup. 

 

Task Force Skole/erhverv 

Der igangsættes to pilotprojekter på Hareskov Skole og Lille Værløse Skole i 

samarbejde med Hareskov Elektric og Kollekolle. Virksomhederne har frem-

sendt konkrete ideer til skolerne: 

 Innovation som valgfag 

 Madlavning 

 El 

 

Pilotprojekterne evalueres, og erfaringerne deles med andre erhvervsdrivende. 

Der arbejdes på en database til inspiration. HUSK pressen – fortæl de gode hi-

storier. 

 

4. Beskæftigelses – socialt ansvar – kampagne 

Partnerskabsaftalen for 2016 har været i gang i fem måneder. Flemming Som-

mer gav en status på de opnåede resultater for ledige og flygtninge. Det går fint, 

og der er god respons fra virksomhederne. Tak for det! 

 

5. Kriterier for tildeling af Årets Sociale Virksomheder 2016 

• Advisory Board’et har udfoldet 2015 med henblik på at blive skarpere 

på kriterierne for at finde tre virksomheder, der skal modtage CSR-

prisen. Det blev bemærket, at de opstillede kriterier piller mange af de 

små virksomheder fra. For eksempel er det kun de ”store” virksomhe-

der, der har en hensigtserklæring. Flemming Sommer bemærkede, at 

punktet om hensigtserklæringer ikke er væsentligt, og at pinden drop-

pes. Derudover var der ønske om, at ”have arbejdet med …” skal tolkes 

bredt. Redigeret Power Point sendes ud sammen med referatet. 

• Der blev spurgt, om Jobcentret arbejder med flygtninges kompetencer. 

Flemming Sommer erklærede, at første step er at komme i arbejde. Her-

til blev bemærket, at en tidlig kompetenceafklaring vil være fordelagtig 

for alle parter, idet mange flygtninge er faglærte. 

 

6. Turisme – status 

Furesø Kommune arbejder på udvikling af turisme såvel lokalt som regionalt og 

internationalt inden for tre områder 
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 Lokale kvaliteter – projekt ”Furesø Picnic Festival” 

 Tværkommunalt samarbejde – projekt ”Copenhagen Green Belt”  

 Tiltrækning af udenlandske turister – projekt ”Japanske turister til Fure-

sø”.  

 

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget blev orienteret om status for turisme i Fu-

resø på udvalgsmøde den 7. juni. Dagsordenspunktet blev delt ud til EKU-

medlemmerne på mødet. 

Furesø Picnic Festival er med i AOK. 

 

7. Punker til orientering og drøftelse – oplæg fra erhvervsforeningerne 

Orientering om Store Flyvedag 

Michael Boutrup orienterede om Store Flyvedag på Flyvestation Værløse den 

14. august med hjælp fra Furesø Kommune, Fontænehuset og mange frivillige. 

Der skal pustes liv i de flyverelaterede aktiviteter. Der vil blandt andet være 

 formationsflyvning og kunstflyvning 

 F16 flysimulator 

 Svævefly 

 Faldskærmsudspring 

 

Desuden vil Rotary, Bryggeri Skovlyst og Rokkedyssegård deltage. Der henvi-

ses til storeflyvedag.dk, og arrangementet nævnes på AOK og Kultunaut. 

 

Brandberedskabet i Furesø Kommune efter sammenlægningen af beredskaber-

ne, herunder placering, materiel og mandskab. For en erhvervsvirksomhed er 

brand nok et af de værst tænkelige scenarier - og det kan det også være for om-

givelserne. 

Beredskaberne i seks kommuner blev lagt sammen pr. 1. januar 2016. Bered-

skabsplanen er godkendt i alle seks kommuner og af Beredskabsstyrelsen. Iføl-

ge den samlede vurdering er der vogne og mandskab nok, og responstiden er, 

som den altid har været. I tilfælde af brand eller andet vil bilerne komme fra 

nærmeste station. Der er vogne og vand nok. Lokale brandmænd har skrevet til 

Byrådet, og eventuelt tilkøb af en ekstra vandvogn drøftes på Økonomiudval-

gets møde den 22. juni. 

Det blev bemærket, at en brandhane på Farum Bytorv er ude af drift. 

Solveig Bisgaard spurgte til responstiden, og hvordan virksomhederne i indu-

striområdet er stillet i tilfælde af brand, udslip eller lignende. Niels Thygesen 

oplyste, at der er foretaget en risikobaseret analyse – at vi naturligvis ikke kan 

forhindre ulykker i at ske, men at der i givet fald vil være styr på det. Ingen sta-

tioner bliver nedlagt. På grund af besparelser er der færre personer ansat, men 

der er samme antal personer på vognen ved første udrykning, som der altid har 

været. Det er op til Falck at disponere deres ansatte. Den nye beredskabschef 

inviteres med til næste EKU-møde. 
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Ole Bondo Christensen opsummerede, at der efter regeringens beslutning nu er 

to beredskaber i Nordsjælland, hvilket giver nogle besparelser på grund af stor-

driftsfordele i administration m.v. Beredskabsstyrelsen har godkendt de nuvæ-

rende forhold. 

 

Kommuneplan 2017 - Hvad er processen? Hvilke overvejelser er der på er-

hvervsområdet og på infrastrukturen? 

Byrådet har besluttet, at revision af Kommuneplanen skal være mindre omfat-

tende med fokus på 

 Bymidten 

 Erhverv 

 Det åbne land 

 

Planafdelingen arbejder på en tidsplan, og revisionen går i gang til efteråret. 

Der skal blandt andet kigges på et nyt erhvervsområde i Sydlejre med kreative 

erhverv. Infrastrukturen i Sydlejren tegnes ind i Kommuneplanen, men der er 

ikke store veje m.v. Furesø Erhvervsforening vil gerne inddrages tidligt og ef-

terlyser i øvrigt en trafikplan. 

 

8. Orientering fra Furesø Kommune 

Ole Bondo Christensen henviste til de udsendte bilag. 

 

Udvikling i antal arbejdspladser 2013-2014 – Bilag udsendt 

Vi er godt med sammen med Ballerup og Egedal Kommuner. 

 

Opfølgning Handlingsplan 2015-2018 Erhverv og Beskæftigelse – Bilag ud-

sendt 

 Ungehuset forbliver på Bybækskolen, hvor det bliver en del af miljøet 

omkring en eventuel erhvervsuddannelse 

 På grund af sygdom er Kalil fast tilknyttet Ungehuset. Der blev udtrykt 

ønske om, at Kalil skal være mere opsøgende, som det oprindeligt var 

tanken. 

 Der blev spurgt til nedsættelse af dækningsafgiften. Ole Bondo Chri-

stensen håber at kunne nedsætte dækningsafgiften yderligere i 2017. 

 

Opsamling fra sidste møde – Bilag udsendt 

 På EKU den 4. marts blev drøftet en ABC til flygtninge. Den er desvær-

re ikke kommet videre på grund af andre arbejdsopgaver. 

Solveig Bisgaard mente, at det er vigtigt at få den udarbejdet, og gav 

udtryk for, at hvis mange får en dårlig oplevelse, vil det starte ”en dårlig 

ring”. 
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Berit K. Leth satte spørgsmålstegn ved, om ABC’en vil hjælpe. På Kol-

lekolle har de gode erfaringer med at vise, hvordan tingene skal gøres. 

Løbende læring ved gentagelser og oplevelser. 

 Der er stadig ikke lys bag byggeriet af Lidl på Farum Bytorv, men vi 

arbejder på det. 

 

9. Eventuelt 

 Farum Bytorv har sommerferiebilletter til børn og unge og efterlyser i den 

forbindelse aktiviteter for unge. Flere nævnte, at der sker meget i Værløse 

for de unge. Desuden har Furesø Kommune sommerferieaktiviteter for sko-

lebørn – se sommerferieaktiviteter.furesoe.dk. Lisette vil gerne have links til 

de forskellige aktiviteter. 

 Det blev bemærket, at mobile spisesteder kan opstilles uden beregning, og 

at dette er voldsomt konkurrenceforvridende. Karin Langendorff oplyste, at 

eventuelle ansøgere selvfølgelig skal overholde gældende regler, og at der 

også bliver stillet nogle betingelser. Indtil videre er der ikke givet nogen til-

ladelser til opstilling af mobile spisesteder andre steder end på Bymidten og 

Farum Bytorv. Fra 2017 inddrages erhvervsforeningen. 

Fiske- og ostebiler på privat areal – for eksempel Rema 1000’s parkerings-

plads – kan vi ikke blande os i. 

 Furesø Kommune er i gang med at finde en ny kommunaldirektør. Der var 

ansættelsessamtaler den 2. juni. 

 Brandtomten på Gammelgårdsvej ser kedelig ud. Furesø Kommune under-

søger mulighederne for at gribe ind. 

 

10. Kommende møde: 28. oktober 2016 

Ole Bondo Christensen foreslog, at mødet den 28. oktober holdes på Flyvestati-

on Værløse. 

Borgmesteren takkede for de fremmødtes positive og konstruktivt kritiske til-

gang til tingene. 

 


