
 

10. april 2019 

 

Kontaktperson: 

Christina Elmetofte 

E-mail: che2@furesoe.dk 

Dir. tlf.: 72 16 56 63 

 

www.furesoe.dk 

 

Forum: Erhvervskontaktudvalg (EKU) 

Tid: Tirsdag den 09.04.2019 kl. 08:00 – 10:00 – efterfølgende rundvisning 

Aasted ApS 

Sted:  Aasted ApS, Bygmarken 7-17, 3520 Farum 

 

 

Deltagere: 

 

Erhvervsrepræsentanter: 

Furesø Industriforening (SIMI A/S), Næstformand for EKU Solveig 

Bisgaard  

Furesø Erhvervsforening (Expo Viva ApS) , Formand Eva Vedel 

KolleKolle, Direktør Berit K. Leth  

AKP Group A/S, Bestyrelsesformand Allan K. Pedersen 

Aasted ApS, Direktør Christian Aasted  

Hareskov Elektric A/S, Direktør Jesper Glyb  

Smagen af Furesø, Formand Torben Bo Toft Christensen 

 

Derudover deltog: 

Wexøe A/S, Direktør Mogens Brusgaard – Furesø Industri 

Kornbo Erhverv ApS, Direktør Henning Kornbo – Furesø 

Erhvervsforening 

 

Furesø Kommune: 

Borgmester Ole Bondo Christensen, Formand for EKU 

1. Viceborgmester Preben S. Pettersson 

Udvalg for byudvikling og bolig, Formand Egil Hulgaard 

Udvalg for beskæftigelse og erhverv, Næstformand Tine Hessner  

Byrådsmedlem Jesper Larsen 

Kommunaldirektør Christine Brochdorf 

Velfærdsdirektør Niels Milo Poulsen 

By- og Kulturdirektør Claus Torp 

Jobcenter, Centerchef Flemming Sommer 

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv, Centerchef Peter Rosgaard  

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv, Erhvervskonsulent 

Flemming Ipsen 

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv, Konsulent Christina 

Elmetofte 

 

Afbud: Furesø Erhvervsforening, Mikael Boutrup  

Centerforeningen Farum Bytorv, Centerchef Kenneth Barenholdt 

Centerforeningen Værløse Bymidte (Skoringen), Formand 

Lillian Agerklint 

Center for Byudvikling og Miljø, Centerchef Ellen Hvidt Thelle 
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Mødeleder: Ole Bondo Christensen 

Referent: Christina Elmetofte 

 

Mødestart 

 

Velkomst. Udvalget blev budt velkommen af borgmester Ole Bondo 

Christensen, som takkede Christian Aasted for at lægge lokaler til mødet. 

 

Markering af besættelsesdagen. Ole Bondo Christensen markerede 

besættelsesdagen ved at omtale det tyske angreb i Furesø Kommune på 

Værløse Flyveplads den 9. april 1940, hvor et dansk fly blev nedskudt og to 

danske piloter blev dræbt. 

 

0. Godkendelse af referat 

Dette referat er begyndelsen på en ny type referater med fokus på 

overordnede drøftelser beslutninger, jf. ønske fra udvalgets medlemmer. 

 

Referatet er udsendt, godkendt og offentliggjort på furesoe.dk. 

 

1. Orientering - Kort nyt fra Erhvervsforeninger og erhvervsliv 

 

Furesø Industriforening. Solveig Bisgaard orienterede om, at der ikke var 

noget nyt. 

 

Furesø Erhvervsforening. Eva Vedel orienterede om, at hun er valgt som 

ny formand og at der er sammensat et nyt stærkt hold i foreningen, som er i 

gang med at planlægge det første strategimøde.  

 

Kornbo Erhverv ApS. Henning Kornbo understregede, at kommunal-

bestyrelsen altid er velkommen til virksomhedens generalforsamlinger og at 

den manglende invitation til politikere og embedsmænd i kommunen ved 

generalforsamling 4. april 2019 skyldtes en fejl.  

 

Aasted ApS. Christian Aasted nævnte, at virksomheden i maj måned 

offentliggør sit regnskab for 2018 og at virksomheden har oplevet fremgang 

siden 2017 og er meget tilfreds med udviklingen i 2018. Der er pt. 360 

medarbejdere. 

 

Hareskov Elektric A/S. Jesper Glyb fortalte, at virksomheden er involveret 

i flere store byggeprojekter. Virksomheden har oplevet udfordringer med at 

finde kvalificeret dansk arbejdskraft. Derfor har virksomheden en del 
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udenlandske medarbejdere fra bl.a. Litauen, Rumænien, Polen, Australien 

og Canada, som er velkvalificerede.  

 

Smagen af Furesø. Torben Bo Toft Christensen fortalte, at de er i gang 

med at plante jordbær og at de allerede åbner til påske selv om jordbærrene 

først er klar til maj. Virksomheden har udviklet en ”Bærbrunch”, som 

gæster allerede booker bord til. Rokkedyssegård skal fremadrettet levere is 

til bådfarten på Furesøen.  

 

Expo Viva ApS. Eva Vedel er i fuld gang med planlægningen af Furesø 

Picnic Festival. For at skabe ny udvikling i den digitale markedsføringen har 

virksomheden brugt festivalen som case i et netværk, hvilket har resulteret i 

nye idéer. Festivalen vil i øvrigt holde fast i de velfungerende ting, men 

også introducere nye ting – eksempelvis et rullende køkken som skal 

servere picnic tapas.  

 

AKP Group A/S. Allan K. Pedersen fortalte at koncernens mange 

virksomheder er i en god gænge og at rengøringsvirksomheden i Birkerød er 

solgt fra. Forberedelser til Langelands Festivalen i 2019 er i fuld gang.  

Allan K. Pedersen nævnte et godt samarbejde med Jobcenteret, hvor der er 

fundet en god kvalificeret medarbejder. 

 

Wexøe A/S. Mogens Brusgaard fortalte at der er en flad udvikling i 

byggeriet. Virksomhedens industridel går godt med god ordrebeholdning.. 

Satser herudover primært på eksport, hvor der på længere sigt forudses 

problemer med markederne i USA og England. Virksomheden har pt. 80 

ansatte, som primært er elektrikere, ingeniører og installatører.  

 

Kornbo Erhverv 

Henning Kornbo fortalte, at der generelt er gang i udlejning i Furesø 

Kommune. Der efterspørges produktionslokaler. Må gå til andre kommuner 

for at få det til at lykkes.  

 

KolleKolle. Berit Leth fortalte at virksomheden har et godt regnskab for 

2018 og at der også i 2019 er nok at lave. KolleKolle er blevet målt sammen 

med 70 konferencesteder og fik en flot placering som nr. 18. KolleKolle er 

et power brand og stræber efter at blive nr. 1. Virksomheden har svært ved 

at rekruttere elever og har begge gange oplevet, at ansøgerne glemte at 

møde op til samtale. De nye elever er i stedet fundet gennem virksomhedens 

netværk.  

 

2. Socialøkonomiske virksomheder – Mikael Boutrup 

Mikael Boutrup meldte afbud til mødet.  
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 Solveig Bisgaard opfordrede til at der bakkes op om eksisterende 

socialøkonomiske virksomheder. Ole Bondo Christensen understregede, at 

der er et godt samarbejde med Fontænehuset om socialøkonomiske 

virksomheder. 

 

3. Drøftelse af Handlingsplan 2018-2021 og bemærkninger fra 

Erhvervsforeningerne til Arbejdsprogram 6.1. – Christine Brochdorf 

Den nye Handlingsplan 2018 – 2021 indeholder dels initiativer fra tidligere 

Handlingsplan 2015 – 2018, som fortsat er aktuelle, samt nye tiltag som 

Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv på baggrund af ”Arbejdsprogram 6.1. 

Erhvervsfremme” har besluttet skal med.  

 

I den nye Handlingsplan er der foreslået yderligere emner på baggrund af de 

af erhvervsforeningerne indsendte bemærkninger. 

 

Christine Brochdorf gennemgik kort baggrunden for processen omkring 

tilblivelsen af Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken, Handlingsplanen samt 

Byrådets Arbejdsprogram.  

Der var enighed om at gennemgå Handlingsplanen og undervejs og 

kommentere de enkelte punkter.  

 

Handlingsplanen består af overførsel af fortsat gældende indsatser fra 

tidligere Handlingsplan, tilføjelse af nye ting fra Arbejdsprogrammet samt 

forslag til indsatser fra erhvervsforeningernes bemærkninger til 

Arbejdsprogram 6.1.  

 

Flemming Ipsen forestod gennemgang af Handlingsplanen.: 

 

Fokusområde 1: Furesø – en del af en større sammenhæng 

På baggrund af Ny lov om Erhvervsfremme har Furesø Kommune taget 

initiativ til at invitere andre kommuner i Hovedstaden til afklaring af muligt 

samarbejde om turismen på tværs. En kommune skal fremover være en del 

af et destinationsselskab for at få adgang til at søge midler til udvikling. 

  

Det blev bemærket, at erhvervslivet gerne ser, at de bliver inddraget i det 

strategiske arbejde og ønsker, at det skal foregå som et privat-offentligt 

samarbejde da det kan fremme Furesøs interesser i forhold til samarbejdet. 

Borgerne som turistambassadører. 

 

Det blev aftalt at forvaltningen indkalder turistaktørerne til et møde om 

dette.  
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Handlingsplan: Det noteres, at erhvervslivet gerne vil inddrages i arbejdet 

med en kommende strategi. 

 

 

Fokusområde 2 – Fra skole til iværksætter eller ansat 

Hvilke styrkepositioner er der i Furesø, der kan arbejdes med i forhold til at 

tiltrække uddannelsesinstitutioner? 

 

Handlingsplan: bl.a. Advisory Board nævnes 

 

Fokusområde 3 Jobskabelse og fastholdelse af beskæftigelsen 

Hvad er succeskriteriet for dette område? 

Tidligere har målet været at halvere gabet mellem ledige med dansk 

baggrund og de med anden etnisk baggrund. Nu sættes der en ekstra indsats 

i gang målrettet kvinder med ikke vestlig baggrund. 

 

Fokusområde 4 – Attraktive erhvervsområder og rammevilkår 

Solveig Bisgaard mener at erhvervsforeningerne bør være mere inddraget i 

forløb og møder omkring forskønnelsesprocesser.  

 

Handlingsplan: I henhold til Partnerskabsaften med erhvervsforeningerne 

vil fremtidige forskønnelser m.m. økonomisk deles mellem Erhvervslivet og 

Furesø Kommune. Erhvervsforeningerne inddrages i det fremtidige arbejde. 

 

Fokusområde 5 – Erhvervsservice – version 2.0 

Solveig Bisgaard mener, at brugerundersøgelser ville være mere 

kvalificeret, hvis det udtænkes sammen med erhvervsforeningerne. 

 

Handlingsplan: Brugerundersøgelser er et anliggende for EKU. Dermed er 

erhvervsforeningerne involveret og har indflydelse Det tydeliggøres i 

teksten.   

 

Solveig Bisgaard mener at netværk skal ligge i privat regi og ikke i 

kommunalt regi. 

Jesper Glyb er ikke enig, da der godt kan være andre typer af netværk, der 

giver mening.  

 

Drøftes på et kommende EKU møde i.f.t. til hvad kommunens rolle er og 

hvad er foreningernes rolle. 

 

Fokusområde -  6 Grøn omstilling 

 Solveig Bisgaard udtrykte bekymring for om  Energispare netværket er gået 

i stå.  Der er et ønske om at genoptage netværket.  
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Formændene for Erhvervsforeningerne inviteres til et særskilt møde om 

emnet.  

 

Fokusområde 7 – Udbud/Indkøb 

Comdia systemet forudsættes også at skulle rumme andet end 

håndværkerydelser igangsat så hurtigt som muligt. 

Status ønskes på anvendelsen af systemet – såvel internt som eksternt. 

Status på Indkøbs/Udbudsrapporten. 

 

Tages med på et kommende EKU møde 

 

 

Indsatser fra Arbejdsprogram 

”Afklaring af Widexgrunden” – ændres i Handlingsplanen til 

”Erhvervsområdet Kirke Værløsevej”.  

 

Tages op på kommende EKU møde. 

 

Bemærkninger fra erhvervsforeningernes notat til Arbejdsprogrammet 

der suppleres i Handlingsplanen 

- Indkøb/Udbud – målet er at systemet udvides 

- Fremtidsfabrikken  

- Statistiske data – der indkaldes til møde med Erhvervsforeningerne for 

at definere hvilke data, der ønskes fokus på. 

- Samarbejde med andre kommuner – der udarbejdes kortmateriale 

 

Tidsangivelser 

Handlingsplanen er udarbejdet for en 4-årig periode. Opgaverne igangsættes  

og løses, når de er klar til det. Der angives i videst muligt omfang mere  

præcise tidsangivelser 

 

Handlingsplanen udsendes til formændene for erhvervsforeningerne til  

kommentering med ultrakort tilbagemelding, da sagen er på vej til politisk 

behandling. 

 

4. Drøftelse - Erhvervshuset – et tilbud til alle virksomheder – Christine 

Brochdorf 

Kort overordnet gennemgang af det nye Erhvervshus. Erhvervshuset er for 

alle virksomheder i sin ny konstruktion. 

 

Det blev besluttet at invitere direktøren for Erhvervshuset. Liselotte Hohwy 

Stokholm til næste EKU møde – aftalt til den 19. juni 2019. 
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Det er vigtigt at der er fokus på hvad Erhvervshuset kan tilbyde 

erhvervslivet. 

Efterfølgende skal vi drøfte, hvordan Furesøs erhvervsliv kan få adgang til 

viden om Erhvervshusets eksistens samt tilbud.  

 

 

5. Orientering fra Furesø Kommune  

- Turisme på tværs  

- Udvikling i antal virksomheder og arbejdspladser 

- Status på Partnerskabsaftalen – kvartalsopgørelse 

- Digital arbejdskraftundersøgelse  

- Erhvervsforeningerne er inviteret til at deltage i nyt § 17.4 udvalg om 

trafiksikkerhed og fremkommelighed.  

 

Arbejdskraftundersøgelsen igangsættes efter Påske. Erhvervsforeningerne 

ønsker en kort tekst tilsendt om undersøgelsen til brug for udsendelse til 

medlemmerne så vi i fællesskab sikrer en god svarprocent.  

 

6. Eventuelt 

Ingen bemærkninger 

  

7. Hvad skal kommunikeres fra dette møde? 

Arbejdskraftundersøgelsen med kobling til erhvervslivets efterspørgsel efter 

arbejdskraft.  

 

8. Kommende møder:   

  8. maj AFLYST da direktøren fra Erhvervshus Hovedstaden er  

 optaget af et andet møde 

  19. juni   

  24. september 

  30. november (tentativt) 

  4. december  

 

Forslag til fremtidige emner på EKU møder  

 - Samlet trafikplan for Furesø - § 17.4 udvalg 

- FNs verdensmål – set i et erhvervsperspektiv 

- Netværk – Hvad er kommunens og erhvervslivets roller 

- Samarbejde med andre kommuner 

- Comdia resultater fremvises. Bliver det brugt? 

- Status Indkøbs/Udbudsrapporten 

- Status Erhvervsområdet Kirke Værløsevej 

- Hvordan får Furesøs Erhvervsliv viden om Erhvervshusets 

   tilbud 


