
 

2. juli 2019 

 

Kontaktperson: 

Christina Elmetofte 

E-mail: che2@furesoe.dk 

Dir. tlf.: 72 16 56 63 

 

www.furesoe.dk 

 

Forum: Erhvervskontaktudvalg (EKU) 

Tid: Onsdag den 19. juni 2019 kl. 08:00 – 10:00 

Sted:  Multisalen, Furesø Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse 
 

Deltagere: 

 

Erhvervsrepræsentanter: 

Furesø Industriforening: Formand for foreningen, næstformand for EKU, 
adm. direktør Mogens Brusgaard (Wexøe A/S) 
Furesø Erhvervsforening: Formand for foreningen Eva Vedel (Expo Viva 
ApS) 
Centerforeningen Farum Bytorv: Centerchef Kenneth Barenholdt 
Centerforeningen Værløse Bymidte: Næstformand for bestyrelsen 
Camilla Hovard (Værløse Optik) 
AKP Group A/S: Bestyrelsesformand Allan K. Pedersen 

Aasted ApS: Direktør Christian Aasted 
Filmstationen: Direktør Thomas Kristensen AFBUD 

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) 
Erhvervshus Hovedstaden: Liselotte Hohwy Stokholm (Under pkt. 4) 
 
Furesø Kommune: 

Formand for EKU, borgmester Ole Bondo Christensen 
1. Viceborgmester Preben S. Pettersson 
Konstitueret kommunaldirektør Claus Torp 
Udvalg for byudvikling og bolig: Formand Egil Hulgaard AFBUD 
Udvalg for beskæftigelse og erhverv: Næstformand Tine Hessner  
Byrådet: Byrådsmedlem Jesper Larsen 
Jobcenter: Centerchef Flemming Sommer 
Kommunale ejendomme og anlæg: Centerchef Gitte Elefsen 
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) 
 

Mødeleder: Ole Bondo Christensen 

Referent: Christina Elmetofte 
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Mødestart 

 

Velkomst. Udvalget blev budt velkommen af borgmester Ole Bondo 
Christensen. Herefter en særlig velkomst til Camilla Hovard, som erstatter 
Lillian Agerklint som repræsentant for Centerforeningen Værløse Bymidte, 
samt Liselotte Hohwy Stokholm fra Erhvervshus Hovedstaden, som deltog 
under pkt. 4. Endvidere blev der budt velkommen til Filmstationen, som dog 
ikke deltog i mødet. 

 

0. Referatet er godkendt 

Referatet er udsendt, godkendt og lagt på hjemmesiden. 
 

1. Godkendelse af Filmstationen som nyt medlem af EKU 

Ole Bondo Christensen orienterede om, at Filmstationen er blevet nyt 
medlem af EKU - dette efter ønske fra Erhvervskontaktudvalget og drøftelse 
med Filmstationen. Ole Bondo Christensen så frem til samarbejdet. 
 

2. Meddelelse om valg af næstformand EKU 

Ole Bondo Christensen orienterede om, at Solveig Bisgaard er fratrådt som 
formand for Furesø Industriforening og dermed også som næstformand i 
EKU. Erhvervsrepræsentanterne havde, inden mødet, udpeget den ny 
formand for Furesø Industriforening, Mogens Brusgaard, som ny 
næstformand for EKU. 

 

3. Orientering - Kort nyt fra Erhvervsforeninger og erhvervsliv 

 
Furesø Industriforening v. Mogens Brusgaard 
• Den nye bestyrelse har holdt konstituerende møde.  
• Dagsordenen for foreningen omfatter stadig dækningsafgiften, men der 

er også fokus på nye emner bl.a. verdensmålene. Virksomhederne har 
ansvar for at tænke i cirkulær økonomi og der er i den forbindelse behov 
for lavpraktiske råd, som kan tages i brug med det samme. 

• Formålet med EKU blev kort drøftet og det blev besluttet at EKU’s 
kommissorium tages op på næstkommende møde. Bilag: EKU’s 
kommissorium. 

 

Furesø Erhvervsforening v. Eva Vedel 

• Den nye bestyrelse er kommet godt fra start. 
• Foreningen får nye medlemmer og holder møder rundt omkring i Furesø 

bl.a. Flyvestation Værløse og Walgerholm. Som noget nyt præsenteres 
månedens portræt af en virksomhed fra Furesø. 
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• Udvalget blev bedt om at sætte X i kalenderen den 5. november til 
”Årets torsk” og den 5. december til årets julemiddag. 

 

Centerforeningen Farum Bytorv v. Kenneth Barenholdt 

• I forbindelse med udvidelsesplanerne med 10-15 nye butikker, boliger 
m.m., er der sat krav om konkrete lejeaftaler med de nye brugere inden 
byggeriet igangsættes. Der er endnu ingen aftaler. 

• Der opleves udfordringer med unge, som slås og laver ballade. 
Foreningen er i dialog med både SSP og vagtværn, men har behov for 
mere fokus på problemet. Kommunen vil tage aktion på sagen og sikre, 
at dialogen bliver prioriteret.  

 

Centerforeningen Værløse Bymidte v. Camilla Hovard 

• Der er kommet ny centerkonsulent Vibeke Nørly, som netop er startet. 
• Bymidten har med stor succes afholdt Open by Night. 
• Der er fortsat ønske om at få kulturhuset Galaksen med i foreningen. 
 
Aasted ApS v. Christian Aasted 

• Beskæftigelse ser fornuftig ud. 
 
AKP Group A/S v. Allan K. Pedersen 

• AKP Group A/S består af 24-25 selskaber. Fra 1. januar 2019 er 
restauranten ”Den Røde Cottage” ikke længere end del af gruppen. Til 
gengæld overtager gruppen restauranten ”Studenterkilden” fra 1. januar 
2020. Lige nu er der travlt med årets Langelandsfestival. 

• Økonomisk er første halvdel af året gået godt og er bedre end i 2018. 
Der opleves en vis afmatning, som dog ligger på et sundt niveau. 

• Der efterspørges bedre kompetencer blandt fagfolk. 
 
Expo Viva ApS v. Eva Vedel 

• Virksomheden har afholdt Furesø Picnicfestival, som var ramt af 
regnvejr og dårligt besøgstal, men trods vejret blev der gennemført 
udendørsaktiviteter som yoga, madlavning og jordbærpicnic.  

• Næste års festival har fokus på bæredygtighed og afholdes første 
weekend i juni. 

 
Hareskov Elektric A/S v. Jesper Glyb 

• Virksomheden har stadig udfordringer med at skaffe kvalificeret 
arbejdskraft og lønniveau. Som noget nyt har virksomheden åbnet en 
afdeling på Amager. 

• Virksomheden oplever en afmatning på lejligheder i København, men er 
til gengæld med i store projekter i Hillerød. 
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Simi A/S v. Solveig Bisgaard 

Virksomheden oplever, at deres bæredygtige produkter er dyrere at 
producere end deres traditionelle produkter, hvilket afspejles i salgsprisen. 
Samtidig opleves det, at statslige og kommunale kunder fravælger de 
bæredygtige produkter pga. prisen.  
Smagen af Furesø v. Torben Bo Toft Christensen 

• Smagen af Furesø er et godt projekt, som, sammen med Smagen på 
Nordsjælland, har skubbet godt på fødevareproducenterne. Der er 
kommet fokus på oplevelsesøkonomi, så producenterne ikke kun sælger 
til detailhandel, men også arrangerer oplevelser hvor gæsterne betaler 
for deltagelse.  

• Torben Bo Toft Christensens egen virksomhed Rokkedysse Bær har haft 
en god sæson pga. det gode jordbær vejr. Virksomheden har succes med 
at sælge oplevelser til slutkunden (eksempelvis bærbrunch og 
bærsmagning) og planlægger på sigt at drosle ned på produktionen til 
detailhandlen til fordel for oplevelser. 
 

Wexøe A/S v. Mogens Brusgaard 

• Virksomheden har haft en god start på 2019. Der opleves en lille bremse 
i byggeri af lejligheder, mens der er en tendens til flere kommercielle 
erhvervsmål. 

 

4. Erhvervshus Hovedstaden v. Liselotte Hohwy Stokholm 

 
Direktør Liselotte Hohwy Stokholm fortalte om Erhvervshus Hovedstaden 
samt hvad erhvervslivet kan få hjælp til. Der var mange interesserede 
spørgsmål fra udvalget og virksomhedsrepræsentanterne gav udtryk for, at 
de ønskede yderligere dialog med Erhvervshuset. Her er hovedpunkterne: 
• Erhvervshuset tilbyder gratis sparring med alle typer af virksomheder 

(SMV drift, SMV vækst, start-up og iværksættere). Virksomhederne 
behøver ikke selv at vide, hvad de har behov for – der er Erhvervshusets 
opgave. Resultatet af sparringen med Erhvervshuset er typisk en 
forretningsudviklingsplan til virksomheden.  

• Erhvervshuset tilbyder mange forskellige virksomhedsmøder - 
eksempelvis 1:1 møder, workshops og fyraftensmøder i netværk / 
brancher, som kan foregå lokalt. 

• En ny digital platform, som tilbyder on-line hjælp til virksomheder 
forventes at gå i luften ultimo juni 2019. 

• Erhvervshuset arbejder på at styrke broer til fonde, uddannelses-
institutioner, netværk, handels- og eksportorganisationer. 

• Erhvervshuset vil udarbejde en regional strategi for hovedstadsområdet 
med fokus på tværgående udfordringer hos virksomheder. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 5 af 7 

• Erhvervshuset vurderer, at alle virksomheder i fremtiden kommer til at 
forholde sig til digital omstilling og til bæredygtighed. Et helt nyt 
initiativ omkring verdensmålene, har fokus på at overføre viden fra store 
til små virksomheder. 

• For yderligere information: Kontakt direktør Liselotte Hohwy 
Stokholm, Erhvervshus Hovedstaden eller erhvervskonsulent Flemming 
Ipsen, Furesø Kommune. 

Bilag: Præsentation af Erhvervshus København.  
 

5. Comdia v. centerchef Gitte Elefsen 
 
Centerchef Gitte Elefsen, Furesø Kommune gav status på anvendelsen af 
Comdia systemet og information om udvidelse af systemet med varer / 
tjenesteydelser, hvilket gav anledning til drøftelse. Her er hovedpunkterne: 
• Comdia er en landsdækkende håndværker-portal, hvor det er muligt at 

søge lokalt. Ved tilmelding til Comdia skal håndværkerne først 
acceptere en række forhold, som samtidig gør, at de er forhånds-
godkendte som kommunale leverandører.  

• I Furesø Kommune er der politisk støtte til at administrationen på 
rådhuset anvender Comdia. Comdia er indsat i ”Ny Handlingsplan 
2018-2021 – Erhverv og Beskæftigelse”, som er godkendt i Udvalg for 
beskæftigelse og erhverv. 

• Der er pt. tilmeldt 290 håndværkere til Comdia, hvoraf 37 er lokale. 
Portalen har været anvendt 182 gange pr. 13. maj 2019. Antallet af 
udbud er pt. 0, men i løbet af de næste måneder er der planlagt 8 udbud 
som test-udbud. Der er mange opgaver under 50.000 kr. Til oktober 
trækkes statistik om kommunens forbrug af systemet. Evaluering: 
Ultimo 2019 

• Det overvejes at udvide Comdia med flere varegrupper. Det skal dog 
overvejes nøje hvilke varegrupper der oprettes, idet kommunen har 
forpligtelser f.eks. via SKI aftalerne.  

• Brugen af Comdia er som udgangspunkt gratis, men det er muligt at 
opgradere til en betalingsmodel. 

• Der er behov for et øget kendskab til Comdia hos brugere og 
leverandører.  

• Der afholdes et Comdia-møde den 4. juli.  
• Drøftelserne af Comdia fortsætter på næste EKU møde 24. september, 

hvor Gitte Elefsen ligeledes vil deltage. 
Bilag: ”Notat: Håndværkerportal i Comdia” 
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6. Status på Arbejdskraftundersøgelsen v. jobcenterchef Flemming 

Sommer 

Jobcentret har gennemført en undersøgelse af arbejdskraften blandt 
erhvervslivet i Furesø Kommune. Flemming Sommer gennemgik 
resultaterne af undersøgelsen. Her er hovedpunkterne: 
• 7 % af virksomhederne i Furesø Kommune finde deres medarbejdere 

gennem Jobcenter Furesø.  
• Jobcenteret vil fokusere på markedsføring, for at øge virksomhedernes 

kendskab til Jobcenteret. I dag kommer informationen ud digitalt, 
canvas, banke på dørene, LinkedIn og nyhedsbrev med kandidater. 

Bilag: ”Beskæftigelsesundersøgelse. Resultater forår 2019”. 
 

7. Orientering fra Furesø Kommune  

 
Stigning i tilmeldinger til Erhvervsuddannelserne 

Punktet blev orienteret via bilag udsendt med dagsorden og blev ikke 
gennemgået yderligere på mødet. 
Bilag: ”Notat: Stigning i antallet af unge fra Furesø, der har søgt om optag 
på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse.”  

 
Konkurrenceudsættelse af håndværkerydelser 

Punktet blev orienteret via bilag udsendt med dagsorden og blev ikke 
gennemgået yderligere på mødet. 
Bilag: ”Notat: Konkurrenceudsættelse af håndværkerydelser til drift og 
vedligehold af kommunens bygninger.” 

 
Eventstrategi 

Punktet blev orienteret via dagsorden og blev ikke gennemgået yderligere 
på mødet: 
Eventstrategi er behandlet i Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt og udsendt til 
kommentering hos interessenterne med svarfrist den 21. juni 2019. 
 
Ny lokalplan for Sports- og Fritidsområde Farum Øst 

Punktet blev orienteret via dagsorden og blev ikke gennemgået yderligere 
på mødet: 
Udvalg for byudvikling og bolig har besluttet igangsat ny lokalplan for 
Sports- og Fritidsområde Farum Øst, hvor der blandt andet gives mulighed 
for messer, koncerter, loppemarkeder og andre erhvervsmæssige aktiviteter i 
Farum Arena. 
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8. Eventuelt 

 
Arrangementer i kulturhuse 

Furesø Museer og Skovhuset vil gerne samarbejde med virksomheder om 
arrangementer m.m. 
 

9. Hvad skal kommunikeres fra dette møde? 

 
Følgende skal kommunikeres til presse/erhvervsliv: 
• Ny næstformand i EKU. 
• Erhvervshus Hovedstaden. 
• Comdia har lettet kommunens arbejde. Jesper Glyb vil gerne være 

repræsentant for erhvervslivet. 
 

10. Kommende møder 
 
• 24. september 2019. Sted: Wexøe, Lejrvej 31, 3500 Værløse.  

• Greater Copenhagen EU-Office  
• FN’s verdensmål – erhvervslivets bud på, hvad vi skal gøre for at få 

et fælles fokus. 
• Forebyggelse af indbrud i erhvervsområder 
• Comdia 
• EKU kommissorium 

 
• 30. oktober (tentativt) 
• 4. december  
 

Forslag til fremtidige emner på EKU møder  
 - Turisme på tværs 

- Samarbejde med andre kommuner 
  - Copenhagen Capacity 
   
 
 


