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Forum EKU - Erhvervskontaktudvalgsmøde 

Tid 13.3.2018 kl. 8.00 – 10.00 

Sted  Brdr. Krüger, Walgerholm 20-22, Værløse 

 

 

 

Deltagere: 

Erhvervsrepræsentanter 

Næstformand EKU, Furesø Industriforening, Solveig Bisgaard 

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 

Smagen af Furesø, Rokkedyssegaard, Torben Bo Toft Christensen 

 

Furesø Kommune 

Borgmester Ole Bondo Christensen 

Første viceborgmester Preben S. Pettersson 

Formand Udvalg for byudvikling og bolig Egil Hulgaard 

Næstformand Udvalg for beskæftigelse og erhverv Tine Hessner  

Byrådsmedlem Jesper Larsen 

Kommunaldirektør Christine Brochdorf 

Velfærdsdirektør Niels Milo Poulsen 

By- og kulturdirektør Claus Torp 

Centerchef Ellen Hvidt Thelle – Center for By og Miljø 

Centerchef Peter Rosgaard – Center for Borgerservice, Kultur og Drift 

Jobcenterchef Flemming Sommer 

Centerchef Gitte Elefsen – Center for Styring og Udvikling 

Erhvervskonsulent Flemming Ipsen 

Sekretær Ulla Merete Riel 

 

Afbud: 

Furesø Erhvervsforening, formand Mikael Boutrup 

Farum Bytorv, centerchef Kenneth Barenholdt  

Hareskov Elektric, direktør Jesper Glyb  

 

Film fra Nytårskuren – Se filmen på følgende link: Nytårskur 2018 

 

Ole Bondo Christensen bød velkommen hos Brdr. Krüger og nævnte, at 

virksomheden er en gazelle-virksomhed. Brdr. Krüger blev grundlagt i 

1886 og drives nu af femte generation. 

 

1. Godkendelse af referat 

https://youtu.be/hlT-PiwbZSc
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Referat fra mødet den 23. november 2017 var sendt til deltagerne og 

blev godkendt. 

 

2. Præsentation af nye medlemmer af EKU 

Byrådet har udpeget nye medlemmer af Erhvervskontaktudvalget: 

Egil Hulgaard – Formand Udvalg for byudvikling og bolig 

Tine Hessner – Næstformand Udvalg for beskæftigelse og erhverv 

Jesper Larsen – medlem af Udvalg for beskæftigelse og erhverv 

 

Nye embedsmænd: 

Claus Torp – By og Kulturdirektør 

Ellen Hvidt Thelle – Centerchef Center for By og Miljø 

 

Ny medlemsliste er sendt til medlemmerne forud for mødet. Der var 

en kort præsentationsrunde, hvor mødedeltagerne præsenterede sig. 

 

3. Valg af næstformand – erhvervsrepræsentant 

Byrådet er valgt for fire år, og borgmesteren er formand for EKU. 

Næstformanden vælges blandt erhvervslivets repræsentanter, og Sol-

veig Bisgaard blev genvalgt.  

 

4. Orientering - Kort nyt fra erhvervsforeninger og erhvervsliv 

Solveig Bisgaard fortalte, at Mogens Brusgaard fra Wexøe er valgt 

som næstformand i Furesø Industri, og at foreningen har en sund 

økonomi med medlemsfremgang. Næste aktivitet er den 5. maj, hvor 

der er besøg hos Aasted.  

Derudover fortalte Solveig Bisgaard, at Simi har vundet et udbud for 

Furesø Kommune, og nævnte i den forbindelse, at der pt. kører et 

SKI- udbud vedrørende bleer på vegne af 38 kommuner. Denne aftale 

kommer til at virke monopolagtigt på bleområdet. 

 

Aasted har holdt uddannelsesdag for 24 elever fra 8. klasse på Sol-

vangskolen. Det var gået fint, men Christian Aasted bemærkede, at 8. 

klassetrin måske er for tidligt, idet eleverne var optaget af mange an-

dre ting. 

Aasted deltager i Jobfestival for 6.-klasserne den 1. juni. 

 

Eva Vedel fortalte, at Markus Grigo fra Den Store Bagedyst vil være 

dommer i The Liqourice Taste Award. 

Eva Vedel har en del aftaler på plads med aktører i årets PicnicFestival – 

blandt andre Smagen af Nordsjælland, Furesøbad, FCN/Right to Dream. 
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Berit K. Leth fortalte, at Kollekolle har haft et supergodt 2017 og en god 

start på 2018.  Kollekolles ”Seafoodaften” har været en stor succes med 

350 gæster fra hele Sjælland. Der var udsolgt på fem minutter uden mar-

kedsføring. 

Det er vanskeligt at få kokke, tjenere og elever, hvilket giver store ud-

fordringer. Der er et stort ønske om flere elever på faguddannelserne. 

 

Allan K. Pedersen oplyste, at FCN bygger videre på det eksisterende 

koncept og klarer sig fint. De arbejder blandt andet med talentudvikling 

og henter mange talenter på 13-14 år. Derudover er der fokus på kvinde-

fodbold.  

Allan K. Pedersen fortalte endvidere, at hans ”egen biks” kører fint med 

blandt andet Langelandsfestival og slagteri i Algeriet, og at han flytter en 

entreprenørvirksomhed til Furesø. 

Allan K. Pedersen erklærede sig enig i, at der er problemer med at finde 

kvalificeret arbejdskraft. 

 

Torben Bo Toft Christensen fortalte, at Smag på Nordsjælland er optaget 

af flere madoplevelser. Tankesættet er at få mere til at ske ude på gårde-

ne, for eksempel caféer, restauranter m.v. Der er forårsfest i Kristi Him-

melfartsferien, hvor sommerhus-sæsonen starter, og hvor flere byder ind 

med events. Årshjulet skal rulle! 

Rokkedyssegaard åbner Store Bededag. 

 

Camilla Hovard fortalte, at der er kommet en ny strategiplan for Bymid-

ten. Centerforeningen har erkendt, at de skal gøre noget nu og har derfor 

købt konsulentbistand. Bymidten har det hele samlet på ét sted og funge-

rer som en enhed, men der er risiko for, at flere butikker må lukke. Ca-

milla Hovard gav udtryk for, at der skal ageres nu, og at borgerne må ta-

ge ansvar for deres by. Der er en god dialog med udlejerne og kommu-

nen. 

 

5. Status på Erhvervsskole initiativerne – Ole Bondo Christensen 

Ole Bondo Christensen fortalte, at kommunen i nogle år har arbejdet 

på at få en erhvervsskole til Furesø – blandt andet på Bybækskolen, 

hvor der dog kom for få ansøgninger. Mangel på erhvervsskoler fører 

til manglende arbejdskraft for virksomhederne.  

Alle børn i Furesø Kommunes skoler skal i praktik og introduceres 

for erhvervslivet.  

Kommunen arbejder stadig på at tiltrække grunduddannelser, og der 

arbejdes på at få en filmuddannelse på Filmstationen. 

Forberedende Grunduddannelse (FGU) er rettet mod unge, der ikke er 

kommet i gang med en erhvervs- eller ungdomsuddannelse efter fol-
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keskolen. Furesø Kommune samarbejder med andre kommuner om 

placering af et uddannelsessted. Dette afgøres inden den 1. juni 2018. 

Furesø Kommune ønsker stadig en grunduddannelse for håndværkere 

og en gymnasial uddannelse. 

 

6. Trafik og Støj - § 17, 4 udvalg – Claus Torp og Ellen Hvidt Telle 

Det er besluttet at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg vedrørende trafik-

strømme og trængsel. Udvalget skal have medlemmer fra byrådet, 

forvaltningen samt øvrige interessenter og skal referere til Udvalg for 

Byudvikling og bolig samt Udvalg for Natur, miljø og grøn omstil-

ling. Forvaltningen er i gang med at udarbejde et kommissorium. Ud-

valget skal i samarbejde med borgere, grundejerforeninger, erhvervs-

liv m.fl. analysere trafikstrømme og –mønstre, også uden for kommu-

nen. Der er også et kommunalt/regionalt sammenspil i KKR (Kom-

munekontaktrådet). 

 

7. Arbejdsprogram for Erhverv – Ole Bondo Christensen og Tine 

Hessner 

Byrådet arbejder på udformning og godkendelse af et arbejdspro-

gram, der sætter retningen for udviklingen og arbejdet i de kommende 

fire år. Byrådet arbejder på tværs med fire hovedspor i forhold til er-

hvervsområdet: 

 Erhvervsfremme – trafikplan og iværksættermiljø 

 Plads til alle – partnerskabsaftale, særligt fokus på kvinder med 

ikke-vestlig baggrund 

 Socialøkonomiske virksomheder 

 Erhvervsuddannelser – FGU og erhvervsuddannelser. 

Tine Hessner fortalte, at Byrådet forventer at have planer klar for de 

fire hovedspor i løbet af 2018. 

Erhvervslivets input er vigtige, blandt andet i forhold til hvad kom-

munen kan gøre. Udvalg for digitalisering og innovation arbejder med 

velfærdsteknologi, som også er en del af erhvervsindsatsen. Solveig 

Bisgaard bemærkede, at lokale virksomheder gerne vil byde ind. Pre-

ben Sandberg Pettersson sagde, at der ikke er taget konkrete initiati-

ver, men at man arbejder med overordnede indsatsområder. Ole Bon-

do Christensen sagde, at erhvervslivet vil blive inddraget i forhold til 

ønsker og behov. 

 

8. Turisme – Events 2018 – Peter Rosgaard 

Udvalg for kultur, fritid og idræt samt Udvalg for natur, miljø og grøn 

omstilling har godkendt en plan for samarbejde om større events mel-

lem eventejere og kommune.  
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I efteråret 2017 er der holdt tre møder for at afklare behov for under-

støttelse m.v. Der skal ansættes en event-koordinator, som man kan 

henvende sig til vedrørende tilladelser, koordinering af praktik m.v. 

Man arbejder på generel sparring mellem eventaktørerne som partne-

re i højere grad end som konkurrenter. Der etableres en koordinati-

onsgruppe med deltagelse fra Furesø Kommune, erhvervslivet, for-

eninger, overnatningssteder, event-ejere m.v. Kommissoriet er klar, 

og Furesø Kommune inviterer i løbet af marts. 

Der er fokus på at lette arbejdet for aktørerne. 

Torben Bo Toft Christensen meddelte, at de er klar og vil gerne invi-

teres hurtigt. Gæster og handel skal tænkes ind, og det kræver plan-

lægning. 2018 er allerede planlagt. 

 

9. Undersøgelse af iværksættermiljø – Torben Bo Toft Christensen 

Furesø Erhvervsforening og Furesø Industri har sendt spørgeskema til 

ca. 1.000 virksomheder for at undersøge behovet for etablering af 

iværksættermiljø. 100 virksomheder har svaret – ca. 80 af dem har 

virksomhed i Furesø – og ca. 50 % er klar til at flytte i iværksætter-

hus. 

Blandt de ting, der prioriteres højt, nævnte Torben Bo: 

 prisen er vigtig 

 parkeringsforhold 

 dynamiske omgivelser 

 sparring med andre brugere 

 socialt/fagligt netværk 

 nærhed til hjemmet. 

Det er ikke kun start-ups/iværksættere, der efterspørger dette, men 

også erfarne/etablerede virksomheder. 

Det vurderes, at alle kan klare en fast månedlig husleje på 2.000 kr. 

78 vil gerne orienteres om forløbet og vil gerne være mentorer. 13 

personer er klar til at deltage i arbejdet omkring iværksætterhuset. Det 

blev drøftet, hvad næste skridt kunne være. 

Ole Bondo Christensen sagde, at sådanne tiltag bedst lykkes, når de er 

drevet af efterspørgsel. Det er fint, at 13 personer står klar, og et næ-

ste skridt kunne være at mødes med dem.  

Solveig Bisgaard foreslog at mødes med de 13 meget hurtigt, da det 

er vigtigt med en hurtig proces. 

Jesper Larsen foreslog at dele det op i 2-3 små projekter. Man bakker 

op fra politisk hold, men kommunen skal ikke være den primære 

drivkraft. 

Eva Vedel sagde, at for at tilgodese ønskerne om lokale tilbud kunne 

man starte med at plukke de lavthængende frugter. Som eksempel 
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nævnte Eva Vedel Annexgården i Hareskovby, som oftest står tom i 

dagtimerne til hverdag og derfor nemt kan bringes i spil. 

Tine Hessner mener, at der også er brug for en løsning til start-ups, og 

foreslog at besøge andre steder, for eksempel Svendborg og Lund. 

Egil Hulgaard opfordrede til at holde fast i det konkrete, altså de etab-

lerede små virksomheder, som udgør en god kerne at arbejde ud fra. 

Allan K. Pedersen efterlyste en definition af ”iværksætter”, og gav 

udtryk for, at vi ikke kan ramme begge ender af skalaen.. Der er mas-

ser af talent og ideer, så hvorfor ikke kopiere noget, der fungerer. 

Preben Sandberg Pettersson henviste til, at svarene kommer fra erfar-

ne virksomheder og derfor afspejler deres behov. 

Tine Hessner oplyste, at nogle lokale er i fælles kontorhuse i Køben-

havn, fordi der mangler noget i Furesø. 

Torben Bo Toft Christensen sagde, at Furesø Erhvervsforening arbej-

der videre med det, og at foreningen gerne tager initiativ til en bru-

gerdrevet proces på basis af undersøgelsen. 

Ole Bondo Christensen opsummerede, at Furesø Erhvervsforening 

har bolden, og at Furesø Kommune afventer en invitation. 

 

10.  Orientering 

Punkter til orientering, som ikke blev gennemgået på mødet. 

 

 Indkøb/udbud – notat 

Status på opfølgning og implementering af rapport. 

 

 Parkering Farum Erhvervspark – notat 

Kort status på proces. 

Solveig Bisgaard spurgte, hvor længe forvaltningen vil bruge på det. Claus 

Torp svarede, at vi ser på indsigelserne, og at sagen herefter kan behandles 

hurtigt. Solveig Bisgaard vil gerne se indsigelserne. De sendes ud med refe-

ratet. 

 

 Vækst Tendens 2017 – rapport vedhæftet 

Væksthus Region Hovedstaden har udarbejdet en rapport om væksten i Re-

gion Hovedstadens kommuner. 

 

 Erhvervsaffald - orientering 

Erhvervsaffald – Fakturaerne for 2018 udsendes via Digital post den 4. april 

2018 med betalingsfrist den 3. maj 2018 og frist for ansøgning om fritagelse 

den 4. juni 2018. 

Solveig Bisgaard spurgte, om Furesø Kommune har sikret, at Vestforbræn-

ding udsender information om, hvordan virksomhederne søger om fritagel-

se. Claus Torp svarede, at det gør vi. Claus Torp sagde endvidere, at proce-



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 7 af 7 

duren kan opleves som bureaukrati, men at den følger lovkrav, som ikke er 

opfundet af kommunerne. Vi vil prøve at tilrettelægge det administrativt så 

lidt byrdefuldt som muligt. Gebyret dækker kommunernes administrative 

arbejde med affaldsområdet. 

Der blev spurgt, om man kan sortere de virksomheder fra, der blev fritaget 

sidste år, men det er ikke en mulighed. 

Der var kommentarer om, at gebyret varierer fra kommune til kommune, og 

forklaringen er, at servicen varierer fra kommune til kommune. 

 

11. Eventuelt 

Tine Hessner ville gerne høre om virksomheder, der arbejder med 

FN’s 17 verdensmål. Det blev oplyst, at Simi og Rokkedyssegaard 

arbejder med verdensmålene. Det blev foreslået at lave en særlig se-

ance omkring de 17 verdensmål. 

Christian Aasted spurgte, om erhvervslivets 10 bud giver mening. Ole 

Bondo Christensen svarede, at de giver mening, blandt andet i forhold 

til infrastruktur, dækningsafgift, partnerskabsaftalen, ligesom de har 

inspireret til Byrådets fireårige arbejdsprogram. 

 

12. Kommende møder 

Der var planlagt møder i april, juni, september og november. Der blev 

fremsat ønske om et møde også i maj.  

 

Der er efterfølgende fastlagt møder på følgende datoer: 

17. maj på Rokkedyssegaard, Lejrvej 45 i Kirke Værløse 

19. juni i Multisalen på Rådhuset 

26. september 

29. november i Bryllupssalen på Rådhuset 

 

Forslag til fremtidige emner på EKU møder 

 EKU formål og arbejdsform (april) 

 Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse 2017 (april) 

 Planloven – i et erhvervsperspektiv 

 Socialøkonomiske virksomheder  

 Netværk/klynger i Furesø 

 Samlet trafikplan for Furesø 

 Fornyelse af Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken, der udløber med ud-

gangen af 2018.  

 

Efter mødet viste direktør Lasse Christensen rundt på Brdr. Krüger.  

 

 


