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Holstebro den 18. marts 2019

Stiftende Årsmøde for ErhvervsForumHolstebro

VELKOMST OG OPTAKT v/Bjarne Sørensen, fmd, Holstebro Industri- og Håndværkerforening

Bjarne Sørensen bød velkommen til de ca. 70 fremmødte til det stiftende årsmøde og foftalte om
intentionerne bag foreningen.

Grundlæggende er der taget det bedste fra de tidligere erhverusforeninger, inspireret af nye
tanker. Helt bevidst er der ikke igangsat den store løsning fra staten.

Programmet for eftermiddagen og aften blev gennemgået, hvor programmets fokus er
erhveruslivet i Holstebro Kommune og stiftelser af forummet.

PRÆSENTATION AF DET NYE ERHVERVSFORUM HOLSTEBRO v/Allan Hedegård, Nupark

Erhverusforeningerne bag stiftelsen ønsker at få igangsat Erhverusforummet og derefter skal de
forskellige opgaver løses, så der sikres en opbakning fra erhvervslivet. Derfor er der ikke den stor
forkromet løsning fra opstaten.
Tanken er, at der i opstaftsperioden skal være et halvtids sekretariat, så repræsentantskabet,
bestyrelsen og arbejdsgrupperne ikke drukner i praktik.

Forummet opbygges med et årsmøde som er den øverste instans. Årsmødet indstiller temaer, mål
og ideer for forummets arbejde i det følgende år, og årsmødet vælger medlemmer til
repræsentantskabet.

Repræsenta ntska bet ud peger med lem mer ti I bestyrelsen,
Repræsentantskabet drøfter og prioriterer indsatser på baggrund af mål og temaer fra årsmødet.

Opgaver og indsatser overdrages til bestyrelsen, som søtget for gennemførelse af de prioriterede
indsatser.

Foreningerne bag har hver især indskudt et beløb, hvor Kommunen indskyder Il7, så derer en
basisøkonomi fra starten. Efter opstaften skal repræsentantskabet og bestyrelsen gennemtænke
og beslutte en kontingentstruKur for forummet.

Baggrunden for ErhverusForumHolstebro

- Holstebro Kommune har brug for 6t fælles talerør for hele erhveruslivet her i Holstebro
Kommune.

- Holstebro Kommune har brug for at stå sammen og tale med 6n tunge for at opnå
gennemslagskraft kommunalt, regionalt og nationalt.

- Holstebro Kommune har brug for et samlende organ for koordinering og gennemførelse af
tværgående opgaver og erhveruspol itiske da gsord ner

- Holstebro Kommune har brug for udvikling og vækst
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Der uar flere spørgsmåL især omkring økonomien - Hvor pengene skulle komme fra, så der sikres
et forum med et godt økonomisk grundlag.

Det bliver svært af fastlægge økonomien og kontingentet, det burde være Årsmødet der
fastlægger dette.
Det har altid været økonomien der har stoppet erhverusforeningerne.

Hvad gøres der, hvis Årsmødet vil mere end repræsentantskabet og bestyrelsen.

'DERFOR HAR VI BRUG FOR ET FÆLLES TALERØR" v/Michael Ulsted, Handelsstandsforeningen

Michael Ulsted kom med flere eksempler på sammenhold og samarbejde der gør forskellen,
hvorued der skabes fokus og resultater.

Erhveruslivet skal være med til skabe fokus og bedre samarbejde end tidligere.

"ERHVERVSFORUM ER OGSÅ ET KOMMUNALT ØNSKE" vlH.C. Østerby, Holstebro Kommune

Erhvervslivets nye fælles talerør er i d6n grad også et kommunalt ønske. Vi har brug for en
forening, der kan tale på vegne af kommunens mange virksomheder og erhveru.

En demokratisk valgt forening, som repræsenterer både detail, landbrug, uddannelser, håndværk,
industri og andre traditionelle erhveru, bliver en meget slagkraftig organisation. Og dermed en

vigtig dialogpartner for kommunen.

FORMEL STIFTELSE - ordstyrer Flemming Schiøler, Leoni Advokater

Efter en hurtig og kort introduktion, blev vedtægter godkendelse af årsmødet.
Valg til repræsentantskab, hvor der vælges 4 personer, udover de 8 fast pladser.

Faste medlemmer:

- Holstebro Industri og Håndværk - Bjarne Sørensen
- Holstebro Handelsstandsforening - Michael Ulsted
- Holstebro-Struer Landboforening - Anders Nørgaard
- Fagbevægelsens Hovedorganisation - Hans Enevoldsen
- Dansk Industri - Michael Nederby
- VIA University College - Lene Kirk
- UddannelsesCenter Holstebro - Ann Østergaard
- Holstebro Kommune - Mette Højborg

Valgte medlemmer:

- Asbjørn Christensen, Nupark
- Jens Aksel Birn, Vald. Birn A/S
- Eigil Christensen, STS Biler
- Lotte Littau, Creativ Company
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Repræsenta ntska bet ud peger bestyrelsen.

Organisationerne og kommunen udpeger 5 personer og årsmødet indstiller følgende to personer til
bestyrelsen.

Faste medlemmer:

Holstebro Industri og Håndværk
Holstebro Handelssta ndsforeni ng
Holstebro-Struer La ndboforen ing
Fagbevægelsens Hovedorga nisation
Holstebro Kommune

Indstillede medlemmer:

Erling Chrois, Chrois RailApS
Per Tornvig, Peoplez

WORKSHOP - ordstyrer Norbeft Ravnsbæk, Frimann Veje

Mens repræsentantskabet gik i de tilstødende lokaler for at konstituere sig, opfordres årsmødets
deltagere til at drøfte fokusområder, indsatser og mål for den kommende periode.

Der blev omdelt skema til udfyldelse - gerne med udf,Tldt navneliste, så idepersonerne
efterfølgende kunne kontaktes, hvis der skulle være spørgsmå|. Samt hvis man var interesseret i at
deltage i en arbejdsgruppe på det indstillede indsatsområde.

Følgende fokusområder blev videregivet til repræsentantskabet og bestyrelsen,

- Overfører Kulturmodellen til erhvervslivet
- Naturplejenet.dk
- Image og gode historier
- Infrastruktur
- Arbejdsmarked
- Erhveru
- Klar linje i identiteten
- Samarbejde
- Jobhjælp - Ægtefællejob
- IværKættere
- Investeringsmentorer
- Det sociale ansvar
- Uddannelser - Samarbejde mellem skoler og virkomheder
- Holstebro 2030
- EFH for hele kommunen
- Erhveryskultur til forskel
- Kom-tilbage-hjem-igen-kampagne
- Erhverusstrategi for Holstebro Kommune. Der mangles et fyftårn
- Facilitere af Klynger
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Som afslutning på Årsmødet informerede Bjarne Sørensen, at repræsentantskabet havde
konstituerede sig som følgende:

Formand Bjarne Sørensen, Holstebro Industri og Håndværk
Næstformand Lene Kirk, VIA University College

Årsmødet afsluttede med tak til alle fremmødte og håb for en god start for
E rhverus Fo ru m Hol stebro

Specielt tak til advokat Flemming Schiøler med tak for hjælpen på det juridiske med stiftelsen af
ErhverusForu m Holstebro.

Årsmødet sluttede kl. 18.30

Holstebro den 29. 03. 2019

Dirigent, Flemming Schiøler
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