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EKU - Erhvervskontaktudvalgsmøde
17.5.2018 kl. 8:00 – 10:00
Rokkedyssegaard
Lejrvej 45, Kirke Værløse

Deltagere
Erhvervsrepræsentanter:
Næstformand EKU, Furesø Industriforening, Solveig Bisgaard
Furesø Erhvervsforening, formand Mikael Boutrup
Farum Bytorv, centerchef Kenneth Barenholdt
Værløse Bymidte, Lillian Agerklint, Skoringen
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
Smagen af Furesø, Torben Bo Toft Christensen, Rokkedyssegaard
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
By- og kulturdirektør Claus Torp
Centerchef Ellen Hvidt Thelle, Center for By og Miljø
Centerchef Peter Rosgaard, Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv
Jobcenterchef Flemming Sommer
Erhvervskonsulent Flemming Ipsen
Sekretær Ulla Merete Riel (referent)
Afbud:
Velfærdsdirektør Niels Milo Poulsen
0. Præsentation af nyt medlem Lillian Agerklint, Skoringen – Værløse
Bymidte

Ole Bondo bød velkommen, især til Lillian Agerklint, som er ny repræsentant for Værløse Bymidte.
1. Godkendelse af referat

30. maj 2018
Center for Borgerservice,
Kultur og Erhverv
Stiager 2
3500 Værløse
Kontaktperson:
Flemming Ipsen
E-mail: flei@furesoe.dk
Dir. tlf.: 72 35 54 54
www.furesoe.dk/erhverv

Referat fra mødet den 10. april var udsendt til medlemmerne sammen
med dagsorden til dagens møde og blev godkendt.
2. Orientering - Kort nyt fra erhvervsforeninger og erhvervsliv
Nyt fra erhvervsliv og erhvervsforeninger.
Solveig Bisgaard sagde, at der ikke var noget nyt siden sidst. Sammen med
Michael Boutrup arbejder Solveig Bisgaard med Iværksætterhuset.
Michael Boutrup: Furesø Erhvervsforening vil slutte sæsonen med et festligt
indslag i juni.
Tine Hessner vil fortælle om Iværksættergruppens arbejde på næste EKUmøde. Det er en arbejdsom gruppe med mange ideer.
Christian Aasted havde heller ikke nyt siden sidst. De har haft et dårligt resultat i 2017, men ser frem til et godt 2018.
Jesper Glyb: Hareskov Elektric har stadig mere arbejde og mangler mandskab.
Lillian Agerklint: Centerforeningen kæmper for at gøre Bymidten attraktiv
og levende. De forladte banker er svære at leje ud. Desuden er det et problem, at Bymidten ”tales ned” – centerforeningen prøver at vende det.
Berit K. Leth: KolleKolle har nok at lave.
Eva Vedel har pitched nye turistprojekter for Tourism-X. Dommerne var
positive, men der var mange andre gode projekter.
Allan K. Pedersen: FC Nordsjælland er kommet godt igennem sæsonen. Der
er spænding i top og bund, blandt andet med en topkamp mellem FCK og
FCN.
Der er Langelandsfestival i uge 30.
Entreprenørvirksomhed er flyttet fra Herlev til Furesø Kommune.
Der er god gænge i alle virksomheder.
Kenneth Barenholdt: Bytorvet kører fint. Late Night var godt besøgt. Det
bliver måske svært at komme op på besøgstallet fra sidste år – vejret har stor
betydning for besøgstallet.
Torben Bo Toft Christensen: Der blev udleveret et kort med regionale madoplevelser, som er blevet til gennem stort engagement fra de 60 medlemmer. Smag på Nordsjælland har lavet et årshjul i lokale madoplevelser. Der
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var smagsrunde i Kristi Himmelfarts-ferien. Det er vigtigt, at smagsrunden
er tidligt på sæsonen.
Torben Bo nævnte som eksempel asparges-brunch på Stengården, jordbærpicnic, Naturpark Mølleåen. Desuden deltager Smag på Nordsjælland med
et madmarked på Store Flyvedag den 25. august.

3. Drøftelse - Forslag til revideret kommissorie for EKU
På baggrund af drøftelserne på EKU mødet 10. april har forvaltningen
udarbejdet forslag til ændret kommissorie for arbejdet i Erhvervskontaktudvalget. Væsentligste ændringer ligger inden for


tilføjelse/ændring i opgaver
erhvervsforeningerne kan have suppleanter med til møderne
 antallet af årlige møder.
Kommissoriet blev anbefalet.


4. Spørgsmål fra Erhvervsforeningerne - Claus Torp
§17.4 udvalg En overordnet Trafikplan i Kommunen
Furesø Erhvervsforening og Furesø Industri vil gerne høre om, hvornår der nedsættes et § 17.4 udvalg om ”En overordnet Trafikplan i
Kommunen”, samt om erhvervsforeningerne bliver repræsenteret.
Claus Torp oplyste, at der nedsættes to udvalg med deltagelse af politikere, borgere og foreninger.
Et udvalg om trafikstøj er nedsat i slutningen af maj og forventes at
holde fire møder i 2018.
Et udvalg om trafiksikkerhed, trængsel og fremkommelighed nedsættes i 2019, og erhvervslivet vil blive repræsenteret. Arbejdet i udvalgene skal resultere i en samlet trafikplan ultimo 2019.
Claus Torp oplyste, at forvaltningen allerede nu arbejder med Kollekollevej og Kirke Værløsevej samt indsatser omkring trafikstøj.
Det er svært at sige præcis, hvornår forskellige tiltag udføres, når vi
ikke kender planen. Forvaltningen arbejder i den hastighed, budgetterne tillader.
5. Orientering - Drøftelse - Netværk/klynger – Flemming Ipsen
”Analyser viser, at de danske klynger og netværk skaber innovation,
udvikling og vækst i de danske virksomheder” - Cluster Excellence.
Vi er klar med en indsats for at understøtte etablering af nye brancherelaterede netværk. Det sker som et led i Erhvervshandlingsplan
2015-2018 og også som et ønske fra Furesø Industri.
Eva Vedel bifalder klynge-tanken og foreslog at se på de kreative
virksomheder, for eksempel Filmstationen.
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Ole Bondo Christensen meddelte, at Filmstationen er positive over for
et samarbejde.
Tine Hessner bemærkede, at Erhvervspolitisk TaskForce fremlagde
seks forskellige forslag til Cluster-specifikke netværk i 2015, herunder IT.
Flemming Ipsen sagde, at tanken er at lave noget lokalt, som måske
kan udvikle sig og blive kendt uden for Furesø Kommune og dermed
tiltrække flere, for eksempel IT-virksomheder. I første omgang vil vi
understøtte lokalt.
Ole Bondo Christensen sagde, at vi er opmærksomme på andre muligheder.
Preben Sandberg Pettersson sagde, at det er godt at opsætte bottom up
projekter. Samarbejdet skal styrkes, og det er godt at starte med ITområdet. Der er masser af opgaver, der skal løses.
Solveig Bisgaard sagde, at det lyder spændende og ser gerne, at erhvervsforeningerne kan tænkes ind.
Eva Vedel foreslog at holde fokus på IT-virksomhederne. Digitalisering går på tværs og kan være løftestang for små virksomheder.
6. Orientering – sammenhæng mellem event – erhvervsliv og kommunale indsatser – Peter Rosgaard
Eventkoordinationsgruppen består af repræsentanter fra erhvervslivet
og forvaltningen. Eva Vedel er formand, og Jakob Seierø fra Furesø
Festival er næstformand.
Der er mange begivenheder og aktiviteter at finde på Kultunaut, og
mange af dem er foreningsdrevne. Via udvalgte events vil vi gerne tiltrække folk fra København og omegn men også skabe oplevelser for
kommunens borgere. Ved fælles fokus og samlet branding kan vi lære
af hinanden og undgå at lave de samme fodfejl.
Torben Bo Toft Christensen sagde, at det er et vældigt skridt videre,
og spurgte, hvordan vi kobler events med handel. For eksempel ved
DM i tennis skal de besøgende flyttes til Bymidten, eller Bymidten
skal flyttes til tennisklubben. Gæsterne kommer på grund af begivenheden – hvordan flytter vi dem til handlen?
Lillian Agerklint mener ikke, det betyder ret meget i det store billede.
Eva Vedel erklærede sig enig med Torben Bo og nævnte Herning og
Horsens, som er gode til city-branding. Her er det privat forankret og
funderet, og gruppen træffer hurtige beslutninger i forbindelse med
store events.
Tine Hessner spurgte, hvordan vi finder mulighederne i det, der er.
Hvis der kommer 100 – for eksempel til tennisturnering – hver dag i
en uge, hvordan får vi så noget ud af det?
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Ole Bondo Christensen foreslog at se på muligheden for at spille tennis på Bymidten, samt at finde hvad vi har af tennis-ting.
Lillian Agerklint mener, det er en oplagt mulighed for at vise, hvad vi
har.
Ole Bondo Christensen sagde, at det samme også gælder i forbindelse
med VM i orienteringsløb. Der kunne arrangeres skattejagt på Bytorvet m.v. Ole Bondo opfordrede EKU-medlemmerne til hver især at
tænke over forslag til events, og eventgruppen vil koordinere.
Solveig Bisgaard mindede om erfaringen fra et tennisarrangement i
Farum Arena, hvor der ikke kom mange flere på Farum Bytorv. Solveig Bisgaard mener ikke, at deltagerne bevæger sig ud af området, så
de handlende skal flyttes til begivenheden.
Allan K. Pedersen foreslog at opsætte boder ved arenaen.
Jesper Glyb foreslog, at aftalerne omkring eventkoordination skal
evalueres for at finde frem til, hvilken model der virker i Furesø.
Mikael Boutrup foreslog at tænke utraditionelt – eventuelt byde på
kaffe til bilister i kø eller sætte et fly på Bymidten.
Jesper Glyb foreslog at servere kold fadøl og sandwiches.
Lillian Agerklint sagde, at der er mange frivillige i foreningerne, for
eksempel i tennisklubben, som kan stå for det.
Ole Bondo Christensen foreslog et samarbejde mellem tennisklubben
og centerforeningen.
Mikael Boutrup mener, at man ikke skal snakke om det mindste arrangement, men samarbejde omkring de fire største.
Preben Sandberg Pettersson foreslog at bruge VM i orienteringsløb
som markedsføring af Furesø.
Tine Hessner foreslog et by-orienteringsløb en uge før VM.
Peter Rosgaard sammenfattede, at vi skal se på organiseringen fremadrettet og finde ud af, hvad der virker hos os.
Han nævnte Picnic Festival som en levende brandingkampagne, hvor
alle har budt ind med oplevelser, for eksempel madoplevelser, smagserfaringer fra Naturpark Mølleåen, cykelture i samarbejde med MTBTours, picnic ved Furesøbad, veterantog fra København, grøn vandrerute til Furesøbad, skolehaver, picnic-tapas (et samarbejde mellem
KolleKolle og Lille Værløse Skole), geocaching, jazz, picnickurve til
bestilling, spis som en superligaspiller (FCN), smagssafari m.v.
Peter Rosgaard fortalte, at eventkoordinationsgruppen er kommet rigtig godt fra start og arbejder på at ”komme længst på literen”. Gruppen vil bruge de gode erfaringer fra privat regi i stedet for at opfinde
det hele igen.
Ole Bondo Christensen bemærkede, at kommunen gerne bruger tiden
på at løse kommunale kerneopgaver og overlader events til private.
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7. Orientering - Picnicfestival 2018 – Eva Vedel
Kort briefing på årets Picnic Festival.
8. Orientering ved Furesø Kommune
 Opfølgning EKU 10. april 2018 – udsendt med dagsorden
 Brune turistoplysningsskilte – udsendt med dagsorden
 Retningslinjer/notat opsætning af plakater til arrangementer - udsendt med dagsorden.
 Widex boligbyggeri – fra Furesø Industri
Ole Bondo Christensen oplyste, at Novo har mulighed for at leje
parkeringsarealet ved Widex. Ejerne ser gerne, at der snart sker noget – at der indrettes boliger, blandet bolig/erhverv eller eventuelt en
uddannelsesinstitution. Det vil være oplagt at høre erhvervslivet i
forbindelse med den politiske proces.
 Rådhusgrunden - udbudsproces – Claus Torp
Claus Torp oplyste, at fristen for ansøgning om prækvalifikation var
den 16. maj, og der er kommet nogle interessante forslag. Der udvælges fem til evaluering, og en af dem bliver bedt om et dispositionsforslag som grundlag for udbud. Byggeri af boliger og liberale erhverv
skal åbne byrummet og integrere eksisterende bevaringsværdige bygninger. Der vil være inddragelse af borgere og erhvervsliv.
 Farum Gl. Rådhus som iværksætterhus 1-2 år
Ole Bondo Christensen oplyste, at privat anvendelse skal ske på markedsvilkår. Det er et spørgsmål om, hvad der er teknisk og juridisk
muligt.
 Socialøkonomiske virksomheder – Flemming Sommer
Flemming Sommer fortalte om to socialøkonomiske virksomheder i
kommunen, Fontænehuset og Stengården. Flemming Sommer nævnte
tre, der er hjulpet til iværksætterstøtte, og måske er en fjerde på vej.
Huset Venture i Ballerup planlægger eventuelt en filial i Furesø. De
laver blandt andet ”gaver der gavner”, som er produktion, der ikke
kræver store kompetencer.
9. Eventuelt
Solveig Bisgaard spurgte, om Falck flytter fra Farum, og hvordan Furesø Kommune forholder sig til afholdelse af messer.
Claus Torp oplyste, at beredskabet i Farum er lagt ind under Frederiksborg Brand og Redning, som overtager Falck-stationen.
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Med hensyn til afholdelse af messer prioriteres lokalplanarbejdet for
relevante lokalplaner, blandt andet lokalplanen for Farum Arena. Det
må forventes, at andre brugere vil have synspunkter, som kommer
frem under planprocessen.
Solveig Bisgaard gjorde opmærksom på, at det er vigtigt med en hurtig beslutning, idet der ellers ikke vil være messer i 2019. Messerne
betyder meget for de lokale erhvervsdrivende.
10. Hvad skal kommunikeres fra dette møde?
Ole Bondo Christensen takkede Torben og Lisbeth, som lagde hus til.
Solveig Bisgaard nævnte netværk/klynger.
Erhvervskontaktudvalget blev fotograferet.
11. Kommende møder:
19. juni – Multisalen, Rådhuset, Stiager 2, 3500 Værløse (aflyst)
26. september – Bryllupssalen, Rådhuset, Stiager 2, 3500 Værløse
29. november – Bryllupssalen, Rådhuset, Stiager 2, 3500 Værløse
Mikael Boutrup foreslog at flytte mødet den 19. juni til Hangar 2
(mødet er efterfølgende blevet aflyst).
Ole Bondo Christensen opfordrede medlemmerne til at byde ind med
forslag til mødesteder uden for rådhuset.
Aasted vil gerne lægge lokaler til et møde i 2019.
Forslag til fremtidige emner på EKU møder
 DI undersøgelsen – det videre arbejde
 Status på erhvervsområderne
 Status på Udbud/Indkøb
 Samlet trafikplan for Furesø - § 17.4 udvalg
 Erhvervshandleplan 2019-2022
 Ny affaldsplan
 Drøftelse af Planloven i et erhvervsperspektiv – generel orientering samt i Furesø kontekst
 Verdensmål i samarbejde med erhvervslivet efter Gladsaxemodellen.
Efter mødet var der rundvisning på Rokkedyssegaard, hvor vi så
jordbærtunneller, pluk-selv-marker og ”marmelade-køkkenet”.

Side 7 af 7

