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Forum: Erhvervskontaktudvalg – EKU 
Tid: Torsdag den 2. april 2020 16.00 
Sted: On line møde 

 
Dagsorden: 1. Orientering fra Furesø Kommune om tiltag i forbindelse med 

understøttelse af beskæftigelse og erhvervsudvikling. 
2. Orientering fra Furesø Erhvervsforening og Furesø Industri om 

situationen og tiltag.  
3. Drøftelse af mulighederne for nye tiltag og særlige fokuspunkter i 

Furesø Kommune i forhold til at understøtte erhvervene og 
beskæftigelsen herunder et blik på: 

a. Brancher 
b. Kort/langt sigt 
c. Fælles løsninger 
d. Spredning af ideer 

4. Evt. 

Deltagere: 

Erhvervsrepræsentanter:  
Mogens Brusgaard Næstformand EKU, formand Furesø INDUSTRI, adm. Direktør Wexøe A/S 
Eva Vedel Formand Furesø Erhvervsforening, Ejer Expo Viva ApS 
Kenneth Barenholdt Centerchef Farum Bytorv 
Camilla Hovard Næstformand Centerforeningen Værløse Bymidte, Ejer Værløse Optik 
Christian Aasted Direktør Aasted ApS 
Allan K. Pedersen Bestyrelsesformand AKP Group A/S 
Anders Engelbrecht Partner Filmstationen 
Jesper Glyb Direktør Hareskov Elektric A/S 
Berit K. Leth Direktør KolleKolle 
Jørgen Godt Olsen Furesø INDUSTRI, NCK A/S 
Torben Bo Toft Christensen Formand Smagen af Furesø, Ejer Rokkedyssegaard 
Furesø Kommune:  
Ole Bondo Christensen Formand for EKU, Borgmester (Mødeleder) 
Preben S. Pettersson 1. Viceborgmester 
Egil Hulgaard Formand Udvalg for byudvikling og bolig 
Hasan Yilmaz Formand Udvalg for beskæftigelse og erhverv 
Tine Hessner Næstformand Udvalg for beskæftigelse og erhverv 
Jesper Larsen Byrådsmedlem 
Steen Vinderslev Kommunaldirektør 
Claus Torp  By- og Kulturdirektør AFBUD 
Tine Gram Velfærdsdirektør 
Flemming Sommer Centerchef Jobcenter 
Peter Rosgaard Centerchef Center for borgerservice, kultur og erhverv 
Flemming Ipsen Erhvervskonsulent Center for borgerservice, kultur og erhverv 
Christina Elmetofte Konsulent Center for borgerservice, kultur og erhverv (Referent) 
 



 

1. Orientering fra Furesø Kommune om tiltag i forbindelse med 

understøttelse af beskæftigelse og erhvervsudvikling 

Formanden Ole Bondo Christensen 

 Velkommen. Tak til udvalget for at ville mødes med kort frist som følge af den alvorlige situation med 

Corona.  

 Erhvervstiltag. Kort gennemgang af aktiviteter som allerede er sat i gang og aktiviteter som er på vej. 

Anlægsinvesteringer på 50 mio. kr. er fremrykket. Herudover er ca. 27,4 mio. kr. fremrykket for budget 

2021. Komplet liste er vedlagt som bilag. 

Bilag 1: Erhvervstiltag fra Furesø Kommune ifm. Coron krisen. 

 Udvikling i ledighed. Flemming Sommer oplyste, at der er 154 nye ledige siden 11. marts, men at der 

også er borgere som er kommet i arbejde i perioden. 

2. Orientering – Kort nyt fra erhvervsforeninger og erhvervsliv 

Furesø INDUSTRI v. Mogens Brusgaard 
 Situationen i erhvervslivet. Alle er ramt af den økonomiske krise som følge af Corona. Der er dog store 

forskelle fra virksomhed til virksomhed afhængigt af situationen i den pågældende branche. Nogle 

konsulenter har oplevet at hele deres forretningsgrundlag forsvandt fra den ene dag til den anden og 

nogle virksomheder har sendt halvdelen af deres medarbejdere hjem. Alle slås med deres egen kamp, 

men gode ting kan skabes i fællesskab. Vi bør have fokus på hvilke virksomheder, som er hårdest ramt 

og hvilke vi har mulighed for at støtte op om. Krisen giver mulighed for at undersøge om erhvervslivet 

kan arbejde smartere sammen.  

 Stor indsats fra Furesø Kommune. Furesø Kommune har gjort langt mere end erhvervslivet kunne 

forvente. Det er fantastisk at kommunen på kort tid har etableret en Corona Fast Track ordning med 

hjemmeside og hotline – særligt taget i betragtning medarbejderne arbejder hjemmefra.  

Furesø Erhvervsforening v. Eva Vedel 
 Situationen i erhvervslivet. Konsulentopgaver er væk. Konsulenter er hårdt ramt, da mange arbejder 

med udvikling – så det rammer hårdt. Det er svært at arbejde på den lange bane, selv om man ser 

fremad.  

 Nye tanker. Der skal tænkes i andre baner og andre løsninger. Man skal tænke i online løsninger og 

kompetencer på tværs. 

Centerforeningen Værløse Bymidte v. Camilla Hovard 
 Butikslukning. Nogle butikker er lukket, nogle har nedsat åbningstid. Nogle butikker er begyndt at 

forlænge åbningstid, idet der er overraskende mange kunder på gaden – også ældre. Og i øvrigt 

bemærkede Ole Bondo Christensen, at alle butikker på Farum Bytorv, undtagen dagligvarebutikker 

apoteker og Matas, er lukket ned. 

 Støtte til erhvervslivet. Muligheden for at købe gavekort gøres mere tydelig på hjemmeside. 

  



 

Aasted ApS v. Christian Aasted 
 Aktivitetsniveau. Det går ikke så hurtigt som forventet, men ordrene kommer ind. Har solgt stort anlæg 

til USA, som skal leveres inden jul. Virksomheden er rimelig optimistisk. 

 Medarbejdere. Ingen medarbejdere er afskediget. 200 mand arbejder hjemmefra på bærbare PC og 

det går forbavsende godt. Fabrikken har omlagt, så de kører i 2 holds skift aht. smitterisiko med 

Corona. 

 Leverancer. Leverancerne kommer pt. frem – dog har virksomheden ingen leverandører fra Spanien og 

Italien. Om nogle måneder bliver der måske udfordringer med stål fra Italien. 

AKP Group A/S v. Allan K. pedersen 
 Aktivitetsniveau. Det ser blandet ud for AKP Group, fordi man spænder over mange brancher. 

Byggeprojekter kører, men langsommere end normalt. Der er travlt med at fakturere. 

 Events. AKP Group er hårdt ramt på festivalsiden. Der ligger kontrakter på mange mio. kr., men måske 

kan festival i juli reddes. Marts er normalt en stor måned for billetsalget, men der sælges stort set ikke 

billetter. Mange kunder henvender sig og spørger om de kan få penge retur for billetter. Det værste for 

eventbranchen er, hvis regeringen er vag i sine udmeldinger og eventarrangører dermed selv skal 

beslutte om events skal gennemføres eller ej. 

 Sportsudstyr. Sports Scandinavia sælger sportsudstyr som aldrig før til private kunder, romaskiner, 

kondicykler etc. Når Corona krisen er overstået, er udstyret antagelig mindre interessant for kunderne. 

Heldigvis kører virksomheden ikke med retur ret, men andre i branchen har op til 3 års returret. 

Expo Viva v. Eva Vedel 
 Aktivitetsniveau. Expo Viva er en lille virksomhed, men repræsenterer måske mange selvstændige. 

Oplevelsesbranchen er meget udfordret. Virksomhedens ”Lakridsfestival” er aflyst. Picnic Festivalen var 

planlagte til at blive afholdt først i juni, men pt. er ingen motiveret for at planlægge events, hvor der 

skal samles mange mennesker. I steder afholdes en Picinic take away i påsken, for at give lokale 

virksomheder et boost og give borgerne en oplevelse i påsken. 

Filmstationen v. Anders Engelbrecht 
 Engelbrecht. Branchen er hårdt ramt, men Engelbrecht har spredt sine interesser, hvilket er en fordel. 

Virksomheden har mistet et projekt med Fredericia Teater, som har reduceret medarbejderne med 20 

%. Men der er også nogle store projekter med museer og teatre. Alt i alt kører virksomheden forsigtigt. 

 Filmstationen. Der er kommet rimeligt med lejeindtægter ind. Der er udarbejdet lokalaftaler for 

medarbejdergrupper. Inden for film er meget trukket ud af landet de sidste år, men der er potentiale til 

at det igen kan komme hjem til Danmark.  

Hareskov Elektric A/S v. Jesper Glyb 

 Aktivitetsniveau. Byggepladser kører videre i et godt tempo. Der er travlt på akutafdelinger på 

hospitaler. Private kunder vil gerne have håndværkere på besøg, men virksomheden har valgt kun at 

tage kritiske sager aht. smitterisiko med Corona. Ekstra anlægsinvesteringer fra kommuner forventes at 

kunne give opgaver, men det kan ikke mærkes endnu. 

 Medarbejdere. 20 % af elektrikerne er hjemme på dagpenge. Service er sendt hjem. På kontoret er 

projektledere sendt hjem og 4 mand klarer forretningen. 

 Leverancer. Mangler komponenter fra f.eks. Kina. Stål skal ligge i karantæne i 14 dage. 



 

KolleKolle v. Berit K. Leth 
 Aktivitetsniveau. Hotel og konferencebranchen er hårdt ramt. Omsætningstabet er pt. 60 % for marts, 

100 % for april og 60 % for maj og juni. KolleKolle håber at kunne åbne 1. maj. 

 Medarbejdere. Medarbejderne er sendt hjem, men der er ingen afskedigelse. Virksomheden har valgt 

at se langsigtet og dermed fastholde de gode medarbejdere.  

 Statslige hjælpepakker. Virksomheden gør brug af ordning om lønkompensation. KolleKolle er en del af 

en større koncern og har fravalgt at anvende andre hjælpepakker fordi virksomheden ikke vil belaste 

det offentlige med flere kompensationer. 

NCK A/S v. Jørgen Godt Olsen 
 Aktivitetsniveau. Virksomheden har meget travlt og arbejder bl.a. med et udviklingsprojekt ifm. 

Corona. Branchen er sponseret af risikovillig kapital og derfor kan der forventes en stærk nedgang i 

projekter om et halvt år, når tingene bliver normale igen.  

 Medarbejdere. Alle er på arbejdet, for ingen kan arbejde hjemmefra. 

Rokkedyssegaard v. Torben Bo Toft Christensen 
 Aktivitetsniveau. Rokkedyssegaard er optimistisk og tror på en god sæson. Der plantes og sås og 

lægges kartofler. Rokkedyssegaard har valgt en kreativ tilgang til Corona krisen. Stedet har planlagt at 

åbne til påske, men på en anden måde end sædvanligt. Kunderne får mulighed for at afhente 

”aktiviteter”, som de kan tage med hjem og forkæle familien med - f.eks. dyrk selv kartofler, bag selv 

med frosne bær, bag hindbær muffins. Derudover vil der være en udendørs isbod og selv-pluk. 

Kunderne skal hurtigt ind og ud og holde god afstand.  

 Medarbejdere. Der er kontrakter med 10 østeuropæisk arbejdere, som allerede arbejder på gården. 

Derudover skal der rekrutteres danske medarbejdere via Jobcenter – bl.a. en bærhåndværker. 

  Leverancer. Leverandører er primært fra Holland og England og leverancerne kommer frem. 

Værløse Optik v. Camilla Hovard 
 Aktivitetsniveau. Optikere er en del af Sundhedsbranchen og dermed en del af nødberedskabet ifm. 

Corona krisen. Butikken er derfor lukket ned til 1. juli og Camilla Hovard er alene på arbejdet. 

Wexøe A/S v. Mogens Brusgaard 
 Aktivitetsniveau. Der sælges til maskinbyggerindustrien og fødevaremarkedet holdes pt. fri af krisen. 

Elinstallationsmarkedet går dårligt, fordi mange erhvervskunder ikke bruger elinstallationer, når 

medarbejderne arbejder hjemmefra. Byggepladser kører videre. Servicedelen er faldet drastisk. 

Eksportmarkedet til Sverige går fortsat godt, mens markedet i USA forventes at blive ramt senere.  

 Leverancer. Kina var oppe at køre et par uger efter, mens Frankrig er gået ned. Er i gang med at lave 

respirator uden af standard komponenter – håber at det lykkes. 

 Medarbejdere. Ingen er blevet afskediget. Medarbejderne er pt. på tvangsferie. Der er ro på i april 

måned. 

  



 

3. Drøftelse af mulighederne for nye tiltag 

Udvalget havde en brainstorming om hvad man sammen kan gøre, for at komme så godt igennem Corona 

krisen som muligt. 

Relevant for alle virksomheder 

 Udvis samfundssind – hjælp lokalsamfundet i gang ved at tænke på lokale virksomheder ifm. med nye 

ordrer. 

 Hjælp leverandører som har det svært ved at betale regninger før tid.  

 Hjælp kunder, som har det svært, ved at skrive fakturaer senere. 

 Hold fast i virksomhedens netværk. Tal med de største kunder – det kan give nye idéer, arbejdsområder 

og ordre. 

 Fokus på ”Handle lokalt” – det gælder også Net-handel. 

 Samarbejde om forretningsudvikling på tværs af virksomheder. 

 

Forretningsidéer  

 Fællesskab mellem kommunens konsulenter – lav et lokalt E-learning setup som sikre at de 

medarbejdere, der er sendt hjem, kan dygtiggøre sig mens de er hjemme. 

 Koordinering af en lokal fælles cykel udbringning – idé til en ny lokal virksomhed. 

 Klimagruppe. Positiv sidegevinst er nye serviceydelser for at nå ud til kunderne. 

 Bæredygtige tanker. Medarbejdere som går hjemme kan få idéer til bæredygtige løsninger. 

 

Erhvervsforeninger i samarbejde med Furesø Kommune 

 Fast Track – Supplere med overblik over lokale kræfter (revisorer, banker, advokater, ældre/tidligere 

pensionerede erhvervsledere som konsulenter, m.m.) – I et fælles setup. 

 Erhvervsfolk, som er på retræte, kan bidrage med nye tanker. 

 Synliggøre match making – der er mange der pt. tilbyder gratis sparring.  

Borgmester Ole Bondo Christensen vil drøfte idéerne med Mogens Brusgaard fra Furesø INDUSTRI og Eva 

Vedel fra Furesø Erhvervsforening. Når der foreligger et klart oplæg vil det blive præsenteret for EKU. 


