Holstebro, 15. oktober 2019

Referat fra bestyrelsesmøde i ErhvervsForum Holstebro

Mødet fandt sted mandag 30. september 2019 kl. 15.30 -18.00.
Mødested: Nupark, mødelokale Sjåvruum ved kontoret

Deltagere:
Bjarne Sørensen, Holstebro Industri- og Håndværkerforening, fmd. bestyrelsen (BSØ)
Per Tornvig, Peoplez, næstformand bestyrelsen (PTO)
Mette Højborg, Holstebro Kommune, (MHØ)
Anders Nørgård, Holstebro-Struer Landboforening, (ANØ)
Michael Ulsted, Holstebro Handelsstandsforening (MUL)
Norbert F. V. Ravnsbæk, sekretariat, referent, (NRA)
Afbud:
Erling Chrois, Chrois Rail ApS, formand bestyrelsen (ECH)
Hans Enevoldsen, Fagbevægelsens Hovedorganisation, (HEN)

Dagsorden:
1. VELKOMST OG MEDDELELSER FRA FORMANDEN
BSØ bød velkommen til mødet. Henrik Eliselyst Vennevold deltager i bestyrelsesmødet og
orientere omkring medlemshvervning under punkt 3.
Taskforce.
▪

TF Attraktive arbejdspladser har haft møde med Torben Hjorth VIA, omkring
produktionsingeniøruddannelsen. Der er tidligere lavet en rapport ”VIA Erhverv analyse

2018” hvor 850 studerende har haft dialog med flere end 100 virksomheder, som har
givet viden og inspiration til at udvikle i samarbejde.
Rapport fortæller om samtaler med virksomheder fra forskellige brancher.
Ved konstant at tale sammen, får virksomhederne og VIA Erhverv
▪ en større indsigt i hinanden og et fælles afsæt for at understøtte
▪ erhvervslivets vækst og udvikling bedst mulig

ErhvervsForum Holstebro | Nupark 51, 7500 Holstebro | info@erhvervsforumholstebro.dk

Side 1 af 4

|

+45 9611

9400 - +45 4028 4554

▪

TF Bedre infrastruktur mangler af fastlægger indlægget på ErhvervsDagen. Men
forventes af bliver fastlagt inden for de næste par uger.
Motorvejsgruppen kommer med et indlæg omkring den politiske situation, for at lukke
motorvejshullet på rute 18, mellem Herning og Holstebro.

▪

TF Synlige virksomheder lavet et anslag ved Åbent by Night den 4. oktober, hvor der
spørges på gågaden, omkring kendskabet og synligheden af virksomheder i kommunen.
Der laves videoklip, som underbygges af spørgerundersøgelsen.
Der arbejdes med, hvorfor det er vigtigt at være synligt. Og hvor vigtig, det er at være en
del af en sammenhæng.

EFH deltager i arrangementer, i samarbejde med Nupark og STARTVÆKST Holstebro, hvor vi
enten er medarrangøren eller har hjulpet med markedsføringen.
Dette giver mulighed for synlighed med begrænsede midler. Der er disse tre arrangementer i
pipeline.
▪ 3. oktober – Disruption, Er din virksomhed klar til fremtiden?
▪ 28. oktober - Eget arrangement: ErhvervsDagen 2019
▪ 6. november - Fælles arrangement: Den nye ferielov
Vi er inviteret med i et projekt, om frigivende landdistriktsmidler.
Der meldes tilbage, at vi ikke er klar til at indgå i projektet pr. den 1. oktober. Vi er i den
opstartende fase, hvor vores indsat ligger i at få dialog med virksomheder i Holstebro
Kommune, samt at afvikle de arrangementer, vi nu har igangsat.
2. ORIENTERING OM EFH´S ØKONOMI
HEV informerede omkring medlemshvervning.
De nærende medlemmer kan deles om i gruppering, hvordan man er blevet medlem af EFH
▪

Netværk

25

▪

Kommet selv

29

▪

Partner

14

▪

Besøgt

6

(ca. 3 uger i september)
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Udsagn fra ikke medlemmer
▪

Opbakningen tæller mindre end hvad de selv kan få ud af det

▪

Networking

▪

Arrangementer der er målrettet

▪

Sammenhold

Der er flere virksomheder og nøglepersoner der arbejdes med. Den generelle holdning til
EFH, det er en rigtig god ide, men udsagnet er, hvad får vi ud af det, og kan det betale sig.
Der skal skabes kontakt til nøglepersoner i området, så vi på denne måde kan udbrede
kendskabet og være med til at få andre med som medlemmer i EFH.
Medlemslisten lægges på hjemmesiden.
Der skal en tænkes i en andel vinkel i markedsføringen overfor virksomhederne.
Hvor signalet skal være, hvad der kan tilbydes, og hvad hver enkelt virksomhed får ud af et
medlemskab. ErhvervsDagen skal være løftestang til markedsføring af EFH, med opslag på de
sociale medier. Der kan måske findes anbefalere, med deres udtalelser som lægges på
hjemmesiden.
Den økonomisk opgørelse pr. 30. september viser, at vi følger budgettet. Der mangles pt. tkr.
124 i kontingentindtægter ift. et positivt økonomisk resultat.
Vi har fået henvendelse omkring kontingentet, da der står ”kontingent 2019” på fakturaen.
Det skal afklares, om det skal være 1 års-medlemskab eller kalenderårsmedlemskab.
Det blev besluttet, at de henvendelser vi har modtaget, samt fremtidige kontingenter resten
af året, skal være for perioden, resten af året, samt gældende for 2020.
Henrik Vennevold projektperiode er forlænget, i en ny aftale frem til den 8. november 2019.
3. ERHVERVSDAGEN 2019
Der er udsendt invitationer, samt der er lavet 1.000 folder, som alle kan hjælpe med at
uddele.
Borgmester H. C. Østerby byder velkommen Derefter holder Tommy Ahlers sit indlæg, med
emnet ”Når jeg kigger på erhvervslivet i Holstebro Kommune, så ser jeg…
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Monica Ritterband afslutter dagen. Hvordan virksomheder skal tænke ud af boksen, for at
bliver synlige og tiltrække medarbejdere og nye virksomheder. Sådan kan I udnytte
Holstebros brand som kulturby.
Dagen bliver bundet sammen af studievært på TV/MIDT-VEST Louise Deruginsky, som
ordstyrer. Arrangementet afholdes i Musikteatret Holstebro, og tanken er, at det kunne være
i lokalet, Hall of Fame. Dette afklares i løbet af kort tid.
Ekstra omkostninger til Hall of Fame mod Prismesalen er kr. 5.400 for lyd og opstilling af
stolerækker.
De tre taskforce har 45 minutter til hvert deres indlæg omkring deres indsatsområde.
Der bliver lavet en drejebog, som sikre at programmet bindes sammen, fra start til slut.
Pt. er der 48 tilmeldte til ErhvervsDagen.
Der er budgetteret med 100 deltagere og alle aftaler er ved at være på plads.
Budgettet for ErhvervsDagen er tkr 75,5.
PTO gennemgik udkastet til programmet.
Arrangementet starter kl. 11.30 med indflyvning og let frokost.
Der beregnes max. 5 minutter på BSØ velkomst og H. C. Østerbys åbningstale.
Der beregnes ca. 10 minutter, i starten af programmet til KAHOOT spørgsmål.
Det grovskitserede program blev drøftet og godkendt.
MHØ vil sende til NRA, svarene på de 7 til 10 spørgsmål, der skal bruges til KAHOOT.
NRA sender ugentlige opdateringer til bestyrelsen, frem til ErhvervsDagen.
4. DATO FOR NÆSTE BESTYRELSESMØDE
Næste møde er fastlagt umiddelbart før repræsentantskabsmødet i november.
Torsdag den 14. november 2019 kl. 14.45 til 15.45, med primært emner, evaluering af
ErhvervsDagen. NRA udsender kalenderindkaldelse.
Bilag
3.1 Budgetopfølgning. 3.2 Medlemsoversigt 4.1 Budget for ErhvervsDagen. 4.2 Program for ErhvervsDagen
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