Forum

Erhvervskontaktudvalget

Tid

Torsdag den 29.11.2018 kl. 8.00-10.00

Sted

KolleKolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse

Deltagere

Erhvervsrepræsentanter:
Næstformand EKU, Furesø Industriforening Solveig Bisgaard
Farum Bytorv, centerchef Kenneth Barenholdt
Værløse Bymidte, Lillian Agerklint, Skoringen
KolleKolle, direktør Berit K. Leth
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
Velfærdsdirektør Niels Milo Poulsen
By- og kulturdirektør Claus Torp
Centerchef Peter Rosgaard, Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv
Jobcenterchef Flemming Sommer
Erhvervskonsulent Flemming Ipsen
Kulturkonsulent Cecil Harder

Afbud

Furesø Erhvervsforening, formand Mikael Boutrup
AKP Group A/S, bestyrelsesformand Allan K. Pedersen
Centerchef Ellen Hvidt Telle, Center for By og Miljø

Mødeleder Ole Bondo Christensen
Referent:

Ulla Riel

0. Godkendelse af referat
Referatet er udsendt, godkendt og offentliggjort på furesoe.dk.
1. Orientering – kort nyt fra erhvervsforeninger og erhvervsliv
Solveig Bisgaard: Der er aktivitet i Farum Erhvervspark – byggeri og salg. Der
er problemer med parkering ved ungdomsboligerne, og det blev aftalt, at

forvaltningen ser på, om der kan findes en løsning.
Erhvervsstyrelsen har holdt et arrangement med rådgivning til små og
mellemstore virksomheder.
Christian Aasted: Det har været et aktivt år, og Aasted regner med god aktivitet i
2019.
Jesper Glyb: Hareskov Elektric har travlt, men mangler danske elektrikere. De
bruger østeuropæisk arbejdskraft, dels gennem vikarbureauer og dels nogen, de
selv rekrutterer.
Lillian Agerklint: Det går fint på Bymidten. Der er kommet en ny ”ikonbutik”
(Speich Design på Bymidten 82), hvor kunderne kommer langvejs fra – blandt
andet i busser fra Sverige – på grund af kurser. I den forbindelse er der
udfordringer med at overholde almindelige åbningstider, men der arbejdes på en
god løsning.
Bymidten havde en fin Black Friday.
Kenneth Barenholdt: Farum Bytorv havde færre kunder end forventet på Black
Friday. Der er 3-5 arrangementer om ugen frem til jul. Samlet set er der en lille
fremgang på årsbasis.
Der var borgermøde den 29. november om udvidelse af Farum Bytorv.
Eva Vedel samarbejder med confiturebranchen og har via Aasted besøgt en
chokoladefabrik i Finland.
”Copenhagen Green Belt”-projektet har fået tildelt dobbelt bevilling fra
TourismX. Eva Vedel har dog trukket sig fra projektet.
Torben Bo Toft Christensen havde en hilsen fra Mikael Boutrup. Der er
julemiddag i Furesø Erhvervsforening den 5. december og netværksmøde i
Furesø Jobcenter den 12. december.
Der er julehumør på Rokkedyssegaard, og juleænderne er slagtet. Der er åbent
tre weekender i december. Flere gårde åbner for madoplevelser i december og
opfordrer til at købe julemaden på landet.
Berit K. Leth: KolleKolle har haft et godt år med fremgang og nye kunder. De
arbejder på at fokusere konceptet og blive helt skarpe på konferencer og fester
og mere selektive omkring forretningsovernatninger. Der er kamp om både
kunder og medarbejdere. Den offentlige transport til og fra KolleKolle er ikke
optimal.
I samarbejde med Jobcenteret har KolleKolle holdt workshop for ledige i Furesø.
En opfølgning viste, at 50 % af deltagerne efterfølgende har ændret mening om
branchen.
Side 2 af 5

2. Arbejdsprogram 6.1 Erhvervsfremme
Byrådet har vedtaget et nyt arbejdsprogram for byrådsperioden, der lægger
retningen for arbejdet i indeværende byrådsperiode. Forvaltningen har
udarbejdet udkast til afrapportering, som blev udsendt med dagsordenen.
Peter Rosgaard gennemgik afrapporteringen og opfordrede EKU til at komme
med input senest den 4. januar 2019.
Status på de tidligere indsatser udsendes sammen med referatet.
Der blev udtrykt ønske om, at EKU er opmærksomme på de muligheder, der
byder sig i forhold til både erhvervsfremmelov og turismelovgivningen, og at
kommunen sikrer varetagelse af interesser for Furesø. Flemming Ipsen
bemærkede, at begge lovgivninger er i proces, og at vi derfor ikke har det
endelige overblik endnu. Forvaltningen lovede dog at vende tilbage med nyt, når
vi kender de endelige konstruktioner.
Der var en længere dialog om erhvervsområdet omkring Ny
Vestergårdsvej/Kirke Værløsevej. Der er bekymring for, om de
erhvervsdrivende kommer i klemme i et blandet bolig-/erhvervsområde.
Erhvervskontaktudvalget vil gerne se lejekontrakten mellem Furesø Kommune
og Widex. Christine Brochdorf lovede at undersøge, om lejekontrakten lovligt
kan offentliggøres.
Der blev efterspurgt en fortsat indsats på den lokale håndværkerliste (Comdia).
Forvaltningen bekræftede, at en sådan vil ske.
Det blev foreslået, at Filmstationen repræsenteres i EKU, da Filmstationen er en
stor spiller i erhvervsudvikling, kultur, oplevelser m.v.
3. Ny kultur-, fritids- og idrætspolitik – Hvordan kan det gavne erhvervslivet?
Furesø Kommune samler frem til starten af 2019 ideer ind til en ny politik for
kultur- og fritidslivet. I den forbindelse vil kommunen gerne invitere
erhvervslivet til at bidrage med gode ideer og kommentarer til, hvordan
kommunens erhvervsliv kan styrke og samtidig opleve en merværdi gennem et
aktivt kultur- og idrætsliv.
Cecil Bojsen Haarder gennemgik materialet, som var udsendt sammen med
dagsordenen. Der er mange foreninger og aktiviteter i Furesø Kommune. Dette
har betydning for valg af bolig og kan gøre det lettere at rekruttere medarbejdere.
Den nye politik fremhæver seks punkter:
1) Barndom
2) Ungdom
3) Frivillighed
4) Sundhed
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5) Lokalsamfund
6) Udfoldelse
Det blev bemærket, at ”oplevelser” mangler i de seks punkter, idet der er en del
fyrtårnsevents, som brander kommunen.
Det blev diskuteret, hvordan man styrker samarbejdet mellem erhvervsliv og
kultur- og idrætsaktører. For eksempel ved at unge idrætsudøvere udfører
frivilligt arbejde i forbindelse med erhvervsarrangementer i stedet for bare at
bede om sponsorater. Det er også muligt, at vores kulturelle institutioner
samarbejder målrettet med lokale virksomheder om særlige udstillinger og
arrangementer, der kan synliggøre virksomhedernes produkter og services. Det
blev foreslået at lave et årshjul for arrangementer, man kan samarbejde omkring.
Der er mulighed for følge processen og at byde ind med ideer og forslag til den
nye kultur-, idræts-, og fritidspolitik. Politikken kan følges på
www.furesoe.dk/kfi-politik.
4. Partnerskabsaftalen
Flemming Sommer gav et kort overblik over indholdet i partnerskabsaftalen,
som var udsendt sammen med dagsordenen.
Der blev spurgt ind til begrebet ”småjob” – hvordan og hvor meget? Flemming
Sommer lovede at sende et notat omkring det. Teksten kan blandt andet bruges i
henholdsvis industri- og erhvervsforeningens nyhedsbrev.
Torben Bo Toft Christensen fortalte, at han og Lisbeth på Rokkedyssegaard
tænker at indgå et samarbejde med Jobcenteret om ikke-vestlige kvinder.
Det blev bemærket, at det er vigtigt, at Jobcenteret kommer ud i virksomhederne
og ser dem i øjnene.
5. Orientering
5.1. Notat
Status på netværk
Status på indkøb/udbud
Skiltning – opfølgning fra EKU-møde 26.9.2018
Lov om erhvervsfremme
5.2. Status på udviklingsprojekter
Farum Bytorv
Frederiksborgvej 3-5
Værløse Bymidte (Posthusgrunden)
Farum Hovedgade
5.3. Initiativ vedrørende pendling og trængsel – fremkommelighed/sundhed
Materialet var udsendt sammen med dagsordenen.
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Det blev bemærket, at Farum Erhvervspark ikke er cykelvenlig.
Furesø Kommune har fremsendt høringssvar til VVM om forlængelse af
Hillerød-motorvejen. Forlængelsen vil betyde ca. 13.000 flere biler, hvilket vil
medføre mere trængsel og mere støj.
Det blev bemærket, at størstedelen af borgerne pendler ud af Furesø Kommune
hver dag, og at mange boliger og lidt erhverv fører til endnu mere pendling.
§ 17,4-udvalget om trafikstøj afrapporteres, og der nedsættes et nyt § 17,4udvalg om Trafikafvikling – fremkommelighed og trafiksikkerhed.

05-12-2018
Sags id: 18/8524
Dok.nr.: 156703/18
Kontaktperson:
Flemming Ipsen
flei@furesoe.dk

6. Eventuelt
Furesø Kommune inviterer i samarbejde med Furesø Industri og Furesø
Erhvervsforening til den årlige nytårskur onsdag den 9. januar kl. 15-17.

www.furesoe.dk

7. Hvad skal kommunikeres fra dette møde?
Det blev besluttet, at fokus på småjob og nogle af de gode fortællinger, der
knytter sig til disse, skal være i fokus.
8. Kommende møder
Der indkaldes via Doodle til fire møder i 2019.
To af de kommende møder kan holdes hos Aasted og Farum Bytorv.
Forslag til fremtidige emner på EKU-møder
 Samlet trafikplan for Furesø - § 17, stk. 4-udvalg
 FN’s verdensmål set i et erhvervsperspektiv
 Trafikale udfordringer ved etablering af letbanen.

Side 5 af 5

