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Deltagere:
Erhvervsrepræsentanter
Næstformand EKU, Furesø Industriforening, Solveig Bisgaard
Furesø Erhvervsforening, formand Mikael Boutrup
Farum Bytorv, centerchef Kenneth Barenholdt
Værløse Bymidte, bestyrelsesmedlem Camilla Hovard
KolleKolle, direktør Berit K. Leth
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
1. 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 Peter Rosgaard – Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv
Jobcenterchef Flemming Sommer
Erhvervskonsulent Flemming Ipsen
Sekretær Ulla Merete Riel
Afbud:
FC Nordsjælland, næstformand Allan K. Pedersen
Centerchef Ellen Hvidt Thelle – Center for By og Miljø
1. Velkommen til nyt medlem – centerchef Kenneth Barenholdt, Fa-

rum Bytorv
Ole Bondo Christensen bød velkommen til Kenneth Barenholdt, som
er ”gammel Farum-dreng”, og bad ham præsentere sig. Kenneth Barenholdt er handelsuddannet med speciale i international økonomi og
ejendomsjura. Primær erhvervserfaring de seneste 18 år:
 Ejendomsmægler

10. april 2018
Dok.nr. 190-2018-45696
Center for Borgerservice,
Kultur og Erhverv
Stiager 2
3500 Værløse
Kontaktperson
Flemming Ipsen
E-mail: flei@furesoe.dk
Tlf.: 72 35 54 54
www.furesoe.dk/erhverv




Salgschef i større grossistvirksomhed i Gøteborg
Kædechef for landsdækkende butikskæde

Kenneth Barenholdt har siden 2004 ejet en virksomhed med køb/salg
og udlejning af fast ejendom samt et vinimportfirma på hobbyplan siden 2009.
Derefter var der en kort præsentationsrunde af udvalget.
2. Godkendelse af referat – vedlagt

Eva Vedel havde fremsendt en enkelt bemærkning til referatet fra
mødet den 13. marts. Bemærkningen er indskrevet i referatet, som
publiceres på furesoe.dk.
3. Orientering - Kort nyt fra erhvervsforeninger og erhvervsliv

Solveig Bisgaard fortalte, at det går godt i Simi, men der er fortsat udfordringer i forhold til SKI-aftalerne. Simi afventer besked om leverandør af bleer til kommunerne. Solveig Bisgaard gav udtryk for, at
forløbet er tidspresset, og det er vanskeligt at nå at regulere de personalemæssige konsekvenser.
Solveig Bisgaard problematiserede, at forvaltningen havde givet afslag på afholdelse af en boligmesse i Farum Arena. Forvaltningen
medgav, at det var meget uheldigt og er i gang med at udrede situationen.
Solveig Bisgaard undrede sig over, at arrangørerne kun får tilladelse
til ophængning af 25 plakater ved større arrangementer, og spurgte
hvor tallet 25 kommer fra. Forvaltningen vil undersøge dette.
Mikael Boutrup fortalte, at Furesø Erhvervsforening holdt generalforsamling den 11. april, og der var 75 tilmeldte. Mikael Boutrup havde
været med FCN på besøg hos Right to Dream Academy i Ghana, hvor
der blandt andet blev delt tøj ud til børnene.
Hangar 2- projektet på Flyvestationen kan blive et trækplaster for turister, også fra omegnskommunerne. Den 16. maj er der et erhvervsarrangement, blandt andet med gamle fly fra Forsvaret. Mikael Boutrup foreslog, at Jobcenteret og Picnic-festivalen eventuelt kunne deltage.
Mikael Boutrup arbejder på, at der vil være boligmesse i Hangar 1 på
Store Flyvedag.
Jesper Glyb fortalte, at Hareskov Elektric har travlt, men de mangler
kvalificeret arbejdskraft. Danske elektrikere er svære at finde, og det
er vanskeligt at finde indkvartering til udenlandsk arbejdskraft. Hareskov Elektric tager gerne lærlinge ind.
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Christian Aasted mangler også elektrikere, og Aasted har også travlt.
Ordrebogen er fuld. Aasted opererer blandt andet p.t. i USA, Mellemøsten, Nordafrika, Tyrkiet og Usbekistan.
Berit K. Leth fortalte, at Kollekolle også havde problemer med en
SKI-aftale, der var fejl i og derfor ikke blev til noget. Også Kollekolle
mangler arbejdskraft.
Berit K. Leth deltager fremover i Advisory Board for Jobcenteret, og
det første møde er i maj.
Camilla Hovard fortalte, at strategiplanen for Bymidten er sendt rundt
til de forretningsdrivende på Bymidten og til centerforeningen. Camilla Hovard gav udtryk for, at der skal økonomiske midler til – ikke
kun fra de erhvervsdrivende. Borgerne/brugerne har ofte oplevet planer, som ikke blev til noget, og derfor skal vi rykke nu. Der skal
kompetente folk til at føre det videre, så der sker noget.
Torben Bo Toft Christensen sagde, at det hele sker nu – alt vokser og
springer ud. Rokkedyssegaard åbner om 14 dage. Picnic-festivalen er
tænkt ind, og hele netværket omkring Smag på Furesø er aktiveret nu.
Mikael Boutrup indskød, at Nordeuropas største madmesse vil blive
afholdt på Store Flyvedag, og at dette er Torbens initiativ.
Kenneth Barenholdt fortalte, at der er travlt på Bytorvet, men der
mangler plads til de mange arrangementer, der holdes.
Eva Vedel er i fuld gang med at forberede Picnic-festivalen. Der vil
blandt andet køre et picnic-tog fra København. Eva Vedel efterspurgte deltagelse og opbakning fra kulturlivet.
Eva Vedel fortalte, at eventgruppen har sit første møde om få dage,
og en del af drøftelsen vil blandt andet være forankringen af turisme
og erhvervsstrategi.
4. Orientering om justering af organisering af forvaltning

Kommunaldirektør Christine Brochdorf gav en kort orientering om
ændret centerstruktur i forvaltningen pr. 1. april. Ændringen er sket
for at give den bedste service og skabe den bedst mulige sammenhæng i opgaveløsningen.
Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv skal skabe sammenhæng
mellem events og erhvervsliv samt foreningsliv.
Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg er oprettet som Facility
Management-center med fokus på investeringer i bygninger, så vi får
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mest muligt for pengene og sikrer sammenhæng mellem anvendelse
og indkøb/udbudsstrategien.
Med henvisning til Solveig Bisgaards bemærkninger om boligmessen
i Farum Arena beklagede Claus Torp processen. Claus Torp oplyste,
at boligmessen havde fået et år mere end oprindelig tiltænkt, men at
afslaget kom som en overraskelse for arrangørerne. Claus Torp erkendte, at man skulle have haft en dialog om det. Claus Torp oplyste
endvidere, at forvaltningen har haft møde med en af de erhvervsdrivende omkring boligmessen, som er blevet tilbudt nye rammer i efteråret 2019. Forvaltningen har fuldt fokus på, at det er et vigtigt omdrejningspunkt i kommunen.
Med hensyn til ophængning af plakater skal det drøftes, hvilket bybillede Furesø Kommune ønsker, og der skal træffes en beslutning, så de
samme regler gælder for alle.
Med henvisning til Eva Vedels kommentarer om deltagelse af kulturlivet bemærkede Claus Torp, at Picnic-festivalen samler vores ressourcer, og at dette skal udnyttes.
Tine Hessner bemærkede, at eventgruppens kommissorium er godkendt i Udvalg for kultur, fritid og idræt, og at gruppen ikke er ansvarlig for Furesø Kommunes branding. Eventgruppen skal blandt
andet fungere som sparring for eventkoordinatoren. Der er udfordringer med at finde den person, der skal repræsentere kultursiden.
Ole Bondo Christensen opsummerede, at der skal kobles en tydelig
kultur-dimension på Picnic-festivalen.
5. Drøftelse – EKU’s formål og arbejdsform

Flemming Ipsen lagde op til et eftersyn af arbejdet i Erhvervskontaktudvalget. Hvordan kan vi forberede og afvikle møderne endnu bedre?
Hvordan sikrer vi, at alle får noget ud af at deltage og medvirker til at
kvalificere erhvervsudviklingen til gavn for alle? Har vi det rigtige
fokus? Er der brug for at justere på tingene, for eksempel antal møder,
varighed, indhold og processer?
Christian Aasted bemærkede, at personsammensætningen i EKU længe har
været den samme, og at der måske er brug for selvransagelse omkring deltagerne. Christian Aasted syntes i øvrigt, at det er udmærkede emner, der
tages op.
Tine Hessner bemærkede, at politikerne udskiftes hvert fjerde år.
Flemming Ipsen oplyste, at udvalget er udvidet lidt undervejs.
Jesper Glyb spurgte, hvad Furesø Kommune har brug for, og hvad erhvervslivet kan bidrage med, og foreslog, at man sorteres fra, hvis man ikke har
noget at bidrage med.
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Flemming Ipsen bemærkede, at udvalget har en bred sammensætning med
repræsentanter fra erhvervsforeninger, to bycentre, industri, overnatningssteder, Smag på Nordsjælland samt større håndværksvirksomheder.
Camilla Hovard bemærkede, at der måske mangler en iværksætter.
Solveig Bisgaard foreslog at udvide EKU med næstformændene for de to
erhvervsforeninger.
Mikael Boutrup opfatter møderne som dialog. Alle har travlt og ses sjældent, og derfor er det godt at mødes og få snakket sammen. Mikael Boutrup
savner en suppleant for erhvervsforeningerne.
Eva Vedel mener ikke, at EKU-medlemmerne nødvendigvis er de personer,
der har størst indsigt og overblik over udviklingen i hele kommunen, og at
man derfor bør indtænke andre, som kan bidrage. De kan eventuelt deltage
ad hoc og ikke som faste medlemmer. Desuden foreslog Eva Vedel, at
iværksætterfokus repræsenteres.
Jesper Glyb mener, at EKU ikke skal udvides, men ændres.
Torben Bo Toft Christensen gav udtryk for, at det regionalpolitiske bekræfter værdien af EKU. Der, hvor vi er i Furesø Kommune, giver Torben Bo en
styrke.
Christian Aasted spurgte, hvordan vi kommer videre. Får Furesø Kommune
det ud af EKU, som man ønsker? Ellers må formen ændres. Det er tid til
selvransagelse.
Solveig Bisgaard spurgte, om erhvervsrepræsentanterne får det ud af det,
som de ønsker. Solveig Bisgaard gav udtryk for, at man bruger tid på noget,
der kun interesserer en begrænset kreds, og foreslog en opdeling af udvalget. Solveig Bisgaard ønsker, at man bruger mere tid på dialog frem for at
orientere om noget, der er besluttet. Desuden ønsker Solveig Bisgaard flere
møder.
Preben Sandberg Pettersson gav udtryk for, at EKU er meget brugbart, og at
det fælles forum med dialog måske skal udvides eller ændres. Preben Sandberg Pettersson spurgte, hvad vi kan lære af DI’s undersøgelse, og hvad erhvervslivet finder væsentligt, at Furesø Kommune følger op på.
Ole Bondo Christensen erklærede, at vi holder fast i EKU, og at det strategiske niveau eventuelt skal løftes. Med hensyn til personsammensætningen
mener Ole Bondo, at dette er A-holdet. Der er forskellige vinkler og udgangspunkter, og man supplerer hinanden rigtig godt.
6. Drøftelse af Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse 2017 –

bilag er sendt ud med dagsordenen
Dansk Industri offentliggjorde seneste undersøgelse primo september
2017.
1. Kort gennemgang af DI undersøgelsen – Flemming Ipsen
2. Hvilke perspektiver af erhvervsudviklingen fremover er de vigtigste, Furesø kommune bør satse på?
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3. Hvordan kommer vi i top10 blandt Danmarks bedste erhvervskommuner?
Tine Hessner mener, det er vigtigt at se på DI’s formulering af
spørgsmålene, og ønsker en debat om, hvordan vi kan forbedre de
subjektive svar, idet følelsen af god/dårlig behandling er afgørende
for svarene.
Jesper Glyb bemærkede, at der går tid, før de forskellige tiltag er implementeret, og mere tid, før de slår igennem.
Berit K. Leth bemærkede, at stilstand er tilbagegang, og at man måles
på alt – også følelser. Berit K. Leth spurgte, hvor gode vi er til at
iværksætte de rigtige ting.
Tine Hessner foreslog, at erhvervsforeningernes medlemmer skal
komme med bud på de vigtigste ting, vi kan gøre noget ved.
Jesper Glyb spurgte, hvor man laver statistikken og nævnte som eksempel, at Hareskov Elektric arbejder på Hareskov Børnehus som underentreprenør, men at hovedentreprenøren er ekstern. Optræder det
som lokal arbejdskraft i statistikken?
Mikael Boutrup foreslog at lave en pressemeddelelse om EKU’s succeshistorier.
Eva Vedel foreslog at tage udgangspunkt i data og spørge de 10 mest
utilfredse til råds, men Flemming Ipsen oplyste, at man ikke ved,
hvem der har svaret hvad. Eva Vedel sagde, at det er vigtigt at kommunikere omkring solstrålehistorier, indsatser, resultater, nyhedsbreve, task-forces, initiativer, status m.v.
Torben Bo Toft Christensen bemærkede, at vi spiller på DI’s bane, og
at de relevante kampe skal tages. Hvad bliver de ikke spurgt om? For
eksempel ville Landbrug og Fødevare spørge om noget andet. Hvad
måler vi på, og hvad er de tre vigtigste spørgsmål?
Solveig Bisgaard spurgte, hvad man gør i samarbejde med erhvervslivet. Hvad med Dansk Byggeris undersøgelser?
Ole Bondo Christensen sagde, at vi vil gøre noget ved substansen, at
vi skal sørge for at kommunikere ud i medlemskredsen og sætte mål
for udviklingen – hvad er vigtigt for os?
Mikael Boutrup foreslog, at udvalgets medlemmer til et kommende
møde kommer med 10 forslag/ideer til, hvad der er vigtigt for erhvervsudviklingen.
7. Opfølgning/orientering

 Parkering Farum Erhvervspark – notat
 Kort status på proces
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Høringssvarene til forslag om parkering i Farum Erhvervspark er
sendt ud med referatet fra mødet den 13. marts.
Claus Torp oplyste, at der er kommet én indsigelse, som har ført til
drøftelser, og at projektet nu kan gennemføres. Der skal indgås aftaler
om udførelsen, og forvaltningen forventer, at der etableres flere parkeringspladser i Farum Erhvervspark i løbet af maj.
8. Eventuelt
 På grund af en teknisk fejl har Vestforbrænding ikke udsendt fakturaer
for erhvervsaffaldsgebyrer, og der kan gå op til fire uger, før de sendes
ud. Fristerne for betaling og ansøgning om fritagelse ændres tilsvarende.
Erhvervslivet er orienteret.
 På maj-mødet bakkes op om Picnic-festivalen. Hvad kan vi hjælpe med?
Solveig Bisgaard frabad sig at høre mere om events. Der sendes materiale til de relevante samarbejdspartnere. Mikael Boutrup sagde, at vi
skal gøre alt for at tiltrække turister, og Torben Bo Toft Christensen foreslog at reklamere i stil med ”de brune skilte” langs vejene. Ole Bondo
Christensen foreslog, at der udsendes en pressemeddelelse.
 Forslag om en pressemeddelelse med billede af EKU’s medlemmer.
 Dagens møde var Camilla Hovards sidste møde i EKU. Camilla vil lægge kræfterne i sin egen virksomhed og modtager ikke genvalg på centerforeningens generalforsamling i april. Ole Bondo foreslog en glidende
overgang.
9. Kommende møder

17. maj på Rokkedyssegaard
19. juni i Multisalen på rådhuset
26. september
29. november i Bryllupssalen på rådhuset
Forslag til fremtidige emner på EKU møder
 Netværk/klynger i Furesø (maj)
 Drøftelse af Planloven i et erhvervsperspektiv (maj)
 Socialøkonomiske virksomheder (maj)
 Samlet trafikplan for Furesø - § 17.4 udvalg
 Kontormiljø/iværksættermiljø
 Fornyelse af Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken, der udløber
med udgangen af 2018
 Ny affaldsplan
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