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Velkommen
Efterretning – Referat er godkendt
Orientering – Erhvervsliv / Erhvervsforeninger
EKU Kommissorie – formål med EKU
FN’s verdensmål i et erhvervsperspektiv
Comdia

23. oktober 2019

Orientering fra Furesø Kommune
Eventuelt
Hvad skal kommunikeres fra dette møde?

Kommende møder
Deltagere:

Kontaktperson:
Christina Elmetofte
E-mail: che2@furesoe.dk
Dir. tlf.: 72 16 56 63
www.furesoe.dk

Erhvervsrepræsentanter:
Næstformand for EKU, Furesø INDUSTRI: Formand, adm. direktør Mogens Brusgaard (Wexøe A/S)
Furesø Erhvervsforening: Formand for foreningen Eva Vedel (Expo Viva ApS)
Centerforeningen Farum Bytorv: Centerchef Kenneth Barenholdt AFBUD
Centerforeningen Værløse Bymidte: Næstformand for bestyrelsen Camilla Hovard (Værløse Optik)
Aasted ApS: Direktør Christian Aasted
AKP Group A/S: Bestyrelsesformand Allan K. Pedersen AFBUD
Filmstationen: Partner Anders Engelbrecht
Hareskov Elektric A/S: Direktør Jesper Glyb
KolleKolle: Direktør Berit K. Leth AFBUD
Smagen af Furesø: Formand Torben Bo Toft Christensen (Rokkedyssegaard)
Derudover deltog: Furesø Industriforening: Tidl. formand Solveig Bisgaard (Simi A/S) og Aasted ApS:
Clara Aasted
Furesø Kommune:
Formand for EKU, borgmester Ole Bondo Christensen
1. Viceborgmester Preben S. Pettersson
Udvalg for byudvikling og bolig: Formand Egil Hulgaard AFBUD
Udvalg for beskæftigelse og erhverv: Næstformand Tine Hessner
Byrådet: Byrådsmedlem Jesper Larsen
Kommunaldirektør Steen Vinderslev
By- og Kulturdirektør Claus Torp
Velfærdsdirektør Tine Gram AFBUD
Jobcenter: Centerchef Flemming Sommer
Center for Kommunale ejendomme og anlæg: Centerchef Gitte Elefsen AFBUD
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 (Sekretær)
Derudover deltog: Center for Styring og Udvikling, Kommunale Ejendomme: Afdelingsleder Erik
Justesen (Under pkt. 5) og Regnskab: Udbudskonsulent Maria Flyvholm Jakobsen (Under pkt. 5)

DAGSORDEN

0. Mødestart
Velkomst
Udvalget blev budt velkommen til Wexøe A/S af administrerende direktør
Mogens Brusgaard. Herefter bød Ole Bondo Christensen velkommen og til
Clara Aasted Fra Aasted ApS, Anders Engelbrecht fra Filmstationen og
Furesø Kommunes nye kommunaldirektør Steen Vinderslev.
Præsentation af ny kommunaldirektør v. Steen Vinderslev
Steen Vinderslev startede i Furesø Kommune 1. august og kommer fra en
tilsvarende stilling i Middelfart. Her har Steen Vinderslev arbejdet meget
med erhvervsfremme og turisme i tæt samarbejde med de øvrige
kommuner i trekantsområdet. Steen Vinderslev glæder sig meget til
samarbejdet med erhvervslivet i Furesø Kommune.

1. Efterretning - Referatet er godkendt - vedhæftet
Referatet er udsendt, godkendt og lagt på hjemmesiden.

2. Orientering – Kort nyt fra erhvervsforeninger og erhvervsliv
Furesø INDUSTRI v. Mogens Brusgaard
•

Foreningen ønsker at bidrage aktivt til en positiv udvikling af EKU i
samarbejde med Furesø kommune og de øvrige aktører. Mere om dette
under pkt. 3.

•

Tirsdag den 1. oktober vil Copenhagen Business Hub (Erhvervshus
Hovedstaden) besøge Furesø INDUSTRI og fortælle om sine tilbud til
erhvervslivet. Udvalgets repræsentanter blev inviteret til at deltage.

Furesø Erhvervsforening v. Eva Vedel
•

Foreningen er godt i gang med aktiviteterne og har fokus på lokal
handel – herunder turisme og detailhandel, som foreningen ytrede
ønske om skal fylde mere på fremtidige EKU møder. Foreningen ønsker
at blande blod med kulturen og inddrage iværksættermiljøet - derfor skal
de kommende møder foregå på hhv. Skovhuset Kunst & Kultur,
Filmstationen og Furesø Iværksætterhus. Et af mødetemaerne vil være
storytelling som redskab

•
•

Foreningen har for første gang ventelister til netværksmøderne.
Foreningens virksomheder vil gerne have kommunen som kunde og
derfor er foreningen i dialog med Erhvervshuset for at få tips og tricks til
dette.
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•

Foreningen udtrykte tilfredshed med udviklingen i Comdia projektet og
inviterer selv til åbent møde om Comdia for alle virksomheder i Furesø
med oplæg fra både Furesø Kommune og Erhvervshus Hovedstaden.

Centerforeningen for Farum Bytorv
Afbud.
Centerforeningen Værløse Bymidte v. Camilla Hovard
•

Foreningen meddelte at det lokale butiksliv på ingen måde er ved at dø”
– der opleves tvært imod fremgang. Bymidten er en stor byggeplads,
men der er kommet bænke og man oplevede et brag af en aftenåbning i
slutningen af august.

•

Bymidten satser på god kundeservice og ærlighed.

•

Kommunikationsmæssigt er der fokus på sociale medier, presse og en
holdning om at ”tale tingene op og ikke ned”.

Aasted ApS v. Christian Aasted
•
•

Virksomheden meddelte, at det går godt.
Der er et øget pladsbehov og der mangler helt konkret montageplads.
Derfor er virksomheden ved at ombygge en bygning og i gang med at
søge byggetilladelse til at et eksisterende telt på 350 kvm kan være
opstillet permanent.

•

Aasted har lanceret en helt ny tempereringsmaskine, som de har taget
patent på. Dette er omtalt nærmere under pkt. 4.

Filmstationen v. Anders Engelbrecht
Anders Engelbrecht repræsenterer 2 virksomheder, som begge er placeret
på Flyvestation Værløse:
•

Anders Engelbrechts egen virksomhed ”Engelbrecht Construction A/S”
har omkring 50 medarbejdere i to af hangarerne på Flyvestationen.
Virksomheden har igennem de sidste 20 år fremstillet bl.a. scenografi til
teater, museer m.m. Man maler som man har gjort i flere hundrede år
og holder på den måde live i de gamle historiske håndværk.
Virksomheden er i gang med at byde på en forestilling i Bergen og
sidste år sendte de 7 sættevogne med udstyr til Oslo. Virksomhedens
øvrige aktiviteter omfatter bl.a. et stort projekt om formidling af natur i
Ringkøbing kommune, en prækvalificering til bud på at tegne
velkomstbygningen ved museet ’Regan Vest” i Rebild kommune samt et
bud på indretning af det ny Frihedsmuseum.

•

Den anden virksomhed ”Filmstationen” ejer Anders Engelbrecht
sammen med Thomas Christensen. Bygningerne har virksomheden
først lejet af forsvaret og dernæst af Freja, men nu har virksomheden
købt størstedelen af den gamle sydvest lejr og er begyndt at leje både
lokaler og studier ud. Der er omkring 100 lejere og det er en forretning,
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som stille og roligt vokser. Området har været en stor byggeplads med
mange entreprenørmaskiner og der er store udfordringer omkring
klimamål. Men det er også et fantastisk område, hvor der skal være
respekt for at der engang var en flyvestation.
Hareskov Elektric A/S v. Jesper Glyb
•

Hareskov Elektric har oplevet lidt afmatning efter sommerferien og for
første gang mander virksomheden ned.

•

Virksomheden har flere større projekter på vej ind i de kommende år og
der er et tidsmæssigt hul imellem projekter, hvilket muliggør at
virksomheden måske vil se på markedet for hoteller.

KolleKolle v. Berit K. Leth
•

KolleKolle har oplevet en opbremsning lige efter sommerferien, men

•

Hotelkapacitet i København øges med 41 %, hvilket tyder på en dyster

herudover er det et godt år og virksomheden er godt på vej.
fremtid for hotel- og konferencebranchen. Udviklingen gør det meget
svært at lægge budgetter for 2020.
•

KolleKolle har dog allerede for nogle år siden lagt en strategi om at
holde sig uden for konkurrencen i København og i stedet fokusere på at
sælge mødelokaler. Udfordringen for KolleKolle er, at der hverken er
offentlig transport eller bymiljø i nærheden. Til gengæld fremhæves det
at det kun tager 15. min. fra Rådhuspladsen, de gode tilkørselsforhold
fra motorvejen og de gode parkeringsmuligheder.

Rokkedyssegaard, v. Torben Bo Toft Christensen
•

Det går godt på Rokkedyssegaard, som trods efteråret stadig er i gang
med at plukke bær og håber at kunne fortsætte til efterårsferien.
Sortimentet er blevet udvidet til også at omfatte frugt.

•

Virksomheden har haft succes med oplevelsesprodukter / aktiviteter til

•

Sommeren har budt på mange asiatiske gæster til pluk-selv-aktiviteter.

gæsterne og har derfor udviklet flere nye aktiviteter.
Gæsterne spiser ikke selv bærrene, men afleverer dem til Rokkedyssegaard. Den store succes skyldes angiveligt en asiatisk skik omkring at
plukke bær til sine gæster.
Simi A/S Solveig Bisgaard
•

Virksomheden har travlt med at levere affaldssystemer og emballage.

•

Der opleves en dyrere produktion pga. øgede afgifter.

Wexøe A/S v. Mogens Brusgaard
•

Wexøe er en SME med omkring 80 medarbejdere. Virksomheden er i
en god stime med store industrikunder, som er meget købelystne pga.
den lave rente.
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•

Virksomheden har ændret deres vision for fremtiden og har stillet sig
selv spørgsmålet ”Hvad kan vi biddrage med”? Dette har resulteret i at
virksomheden arbejder målrettet med FN’s verdensmål om bl.a. klima
og affald – og idéerne kommer i vid udstrækning nedefra fra
medarbejderne.

•

Inden for byggeriet er der travlt med hotel- og hospitalsbyggeri. Til
gengæld er der udfordringer med salg af lejligheder, hvilket har
resulteret i færre installationer. Wexøe er årvågen over for en mulig
recession, især pga. Tyskland, hvor bilindustrien er ved at genopfinde
sig selv med elbiller.

3. EKU Kommissorie – formål med EKU – bilag vedhæftet
Møderne i EKU har haft meget fokus på udveksling af information. Mogens
Brusgaard havde foreslået at møderne herudover også skal være mere
”resultatorienterende drøftelser”. På denne baggrund har Mogens
Brusgaard og Ole Bondo Christensen haft møde og er kommet med forslag
til en fokusering inden for områderne:
•

gode rammevilkår for erhvervslivet

•

partnerskabsaftalen målsætninger

•

FNs verdensmål

•

erhvervsuddannelser

Der var opbakning fra udvalget til dette.

4. FN’s verdensmål i et erhvervsperspektiv – bilag vedhæftet
Der sættes fokus på FN’s verdensmål – kan erhvervsliv og kommune
sammen iværksætte tiltag/ideer til løsning af fælles udfordringer?
Kort introduktion til FNs verdensmål v. Tine Hessner, Furesø
Kommune
Furesø Kommune har valgt at fokusere på 2 mål ad gangen ud af FN’s 17
verdensmål. De første to mål er:
•

Mål 10: Mindre ulighed

•

Mål 13: Klimaindsats

Der er i den forbindelse etableret en politisk koordinationsgruppe med
repræsentanter fra halvdelen af Byrådet samt alle partier og alle fagudvalg.
Gruppen er uden formel kompetence og mødes 3 gange om året.
Præsentation samt artikel fra PWC er vedlagt som bilag.
Inspiration til at arbejde med FNs mål v. Clara Aasted, Aasted ApS
Aasted har ligeledes valgt at arbejde med to verdensmål:
•

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

•

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

For at få maksimal effekt af arbejdet med verdensmålene, har Aasted valgt
at fokusere på at ændre deres kunders adfærd. Dette har resulteret i
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udvikling af ny patenteret teknologi, som reducerer energiforbruget med 50
% og som endvidere giver en sidegevinst i form af branding og besparelser
på materialer.
Præsentation er vedlagt som bilag.
Brainstorm v. Mogens Brusgaard, Wexøe A/S
Mogens Brusgaard kom med en række forslag til hvordan virksomheder kan
arbejde med verdensmålene.
•

Verdensmålene kan drive innovationen i virksomheder.

•

Virksomhederne i Furesø Kommune kunne arbejde sammen og
inspirere hinanden til at skabe innovation på tværs af virksomheder.

•

Virksomhedernes medarbejdere har mange gode idéer omkring
verdensmålene, som kan samles i et idékatalog.

•

Virksomhederne bør have fokus på de unges tankegang, for det er dem
man i fremtiden skal skabe forretning sammen med.

Arbejdsgruppe – etablering v. Mogens Brusgaard, Wexøe A/S
Gruppens arbejde
Drøftelserne omkring arbejdsgruppens arbejde blev meget konkrete og er
sammenfattet til:
•

Der skal udarbejdes et kommissorie.

•

Der skal sættes fælles mål, som skal være ambitiøst.

•

Ét eller flere af verdensmålene skal udvælges til det videre arbejde

•

Det skal være en løbende status og markeres, når der opnås resultater.

•

Hvordan kan arbejdet med verdensmålene måles?

•

Der kan udarbejdes et idékatlog.

•

Hvordan kommunikeres mål, resultater m.m.?

•

Furesø Kommune vil meget gerne være foregangskommune inden for
FN’s verdensmål og kommunen er meget engageret i arbejdet.
Kommunen ser frem til at modtage konkrete forslag fra arbejdsgruppen.

Deltagere
Erhvervsliv:
•

Mogens Brusgaard, Furesø INDUSTRI, Wexøe A/S

•

Eva Vedel, Furesø Erhvervsforening, Expo Viva

•

Camilla Hovard, Værløse Bymidte, Værløse Optik

•

Christian Aasted, Aasted ApS

•

Clara Aasted, Aasted ApS

•

Berit K. Leth, KolleKolle

•

Torben Bo Toft Christensen, Smagen af Furesø, Rokkedyssegaard
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Furesø Kommune:
•

Jesper Larsen, Furesø Kommune

•

Preben Sandberg Pettersson

•

Steen Vinderslev

• Tine Hessner
Bilag: Kommissorie, Tiltag i Furesø Kommune, Planer for Vestforbrænding.

5. Comdia v. Erik Justesen og Maria Flyvholm Jakobsen, Furesø
Kommune
Status på Comdia v. Erik Justesen, Center for Kommunale ejendomme
•

Systemet er etableret og det går fremad med oprettelse af data og
erfaringer med anvendelse af systemet.

•

Virksomheder som er interesseret i samarbejde med kommunen
oprettes løbende.

•

Kommunen udarbejder udbudsplaner ca. hvert halve år. Den næste
udbudsplan over planlagte opgaver udarbejdes kort efter årsskiftet.
Herudover tilkommer mere akut/afhæjpende opgaver som opstår hen
over året.

•

Sager under 2 mio. kr.: Kommunen er i gang med at oprette udbud for
disse sager på Comdia og kommunens hjemmeside.

•

Sager over 2 mio. kr.: Udbud lægges ikke på Comdia, men i stedet på
ByggeWeb, som har projektstyringsværktøj som anvendes i større
sager.

•

Erfaringen viser, at letheden i anvendelsen af Comdia er meget
generationsbestemt – både hos virksomheder og kommunen. Så
indkøringen af systemet vil i en overgang være differentieret.

Udbud og kontraktstyring v. Maria Flyvholm Jakobsen
•

Leverandører af varer og tjenesteydelser, hvor Furesø Kommune i
forvejen er forpligtet af eksisterende indkøbsaftaler f.eks. via SKI-aftaler,
oprettes ikke på Comdia.

•

Der implementeres nye grupper ud over håndværkere – som i første
bølge bliver indenfor kategorier som konsulenter og rådgivere samt
detail indenfor gaver, møder og catering. .

•

Comdia vil blive brugt til tilbudsindhentninger under tærskelværdien for
EU-udbud samt give Kommunen kendskab til lokale virksomheder, der
kan løse et givent behov.

•

Kendskab og brugen af Comdia skal implementeres helt ud til alle
decentrale enheder i Furesø Kommune, herunder rådhuset, skoler,

daginstitutioner mfl.
Bilag: Præsentation.
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6. Orientering fra Furesø Kommune – bilag vedhæftet
Budget 2020 v. Ole Bondo Christensen
Byrådet blev den 23. september enige om budget 2020 for Furesø
Kommune.
Nye lejere på Ny Vestergaardsvej 25 v. Ole Bondo Christensen
Bygningerne på Ny Vestergaardsvej 25, som tidligere har været beboet af
Videx, har fået nye lejere: Furesø Kommunes Hjemmepleje og Furesø
Iværksætterhus.
DI’s erhvervsklimaundersøgelse v. Ole Bondo Christensen
DI’s årlige statistik er et godt værktøj til at se, hvor vi kan gøre det bedre.
Furesø Kommune synes, at der er gjort en hel del for erhvervslivet, men
kommunen ligger for dårligt ift. private leverandører og udgifter. Der skal nu
bruges tid på at kigge statistikken igennem. Herefter vil der komme en
tilbagemelding.
Bilag: DI’s erhvervsklimaundersøgelse.
Nytårskur v. Ole Bondo Christensen
•

Dato: Onsdag d. 15. januar 2020.

•

Programmet for nytårskuren vil i store træk være som de forrige år og
med kåring af gazellevirksomheder og virksomheder som har vist
særligt socialt ansvar.

•

Erhvervsforeningerne får et punkt med lancering af Verdensmålene
nytårskuren.

•

Muligheden for at skabe netværk mellem virksomhederne prioriteres
højt, så den officielle del af programmet gennemføres på 1 time og
resten til netværk.

Eventstrategi
Furesø Kommune har udarbejdet en eventstrategi, som har været i høring
og er politisk godkendt.

7. Eventuelt
Ingen punkter

8. Hvad skal kommunikeres fra dette møde?
•

Verdensmål

•

Comdia.

Kommende møder:
•

30. oktober (tentativt). Mødet aflyses.

•

4. december
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