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Referat fra det ordinært Arsmøde den 20. februar 2020

Bjarne Sørensen bød velkommen til de godt 60 fremmødte, til det første ordinære Arsmøde

Vi er meget glade for fremmødet og det vidner om den store interesse der er for arbejdet,

sagde Bjarne Sørensen, der er formand for bestyrelsen for ErhvervsForum Holstebro.

Abningstalen og indlægget på årsmødet lagde folketingsmedlem Thomas Danielsen (V) ud med

en opfordring til at intensivere samarbejdet i ErhvervsForum Holstebro og skabe mere grønt

samarbejde. Erhvervslivet i Holstebro skal ikke kun være kendt for at kæmpe for motoruejen.

Der er også andre kampe at tage, og jeg kan kun opfordre jer til at etablere nye former for grønt

samarbejde og blive kendt for det, sagde Thomas Danielsen.

Bjarne Sørensen takkede Thomas Danielsen for at træde hurtigt til, på trods orlov fra folketinget,

for at holde åbningstalen på vores første Årsmødet.

Punkt 1 - Valg af dirigent.

Bestyrelsen forslog Flemming Schiøler, Leoni Advokater som dirigent, som blev valgt med

applaus. Flemming Schiøler takkede for valget og kunne oplyse, at indkaldelsen til Årsmødet var

oplyst på ErhvervsForum Holstebros hjemmesiden samt udsendt pr. mail den 20. januar 202A,

og derved lovligt indvarslet iht. vedtægterne.

Punkt 2 - Fremlæggelse af formandens beretning.

Bjarne Sørensen startede beretningen med at fortælle omkring arbejdet i de tre taskforce,

Attraktive arbejdspladser, Bedre infrastruktur og Synlige virksomheder, og omkring arbejdet,
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både i repræsentantskabet og bestyrelsen, med Norbeft Ravnsbæk som omdrejningspunktet på

halvtid i sekretariatet.

ErhverusForum Holstebro har på kort tid vist sin berettigelse og behovet for en erhvervskontor,

som arbejder på at samle og have fokus på erhvervslivets rammer.

Vi har store forventninger, og der er proportional for fremtiden, for at få flere medlemmer, og

håber på endnu større opbakning til at samle et stærk ErhvervsForum, som talerør for

virksomhederne og med opgaven, at samle de forskellige erhvervsaktører i Holstebro

Kommune.

Der er pt. 1 12 medlemmer, som vi i opstartsperioden havde forventet større. Det har været

svære end forventet at tiltrække medlemsvirksomheder og en udfordring at fortælle om

vigtigheden, at være en del af fællesskabet. Der skal lyde en opfordring, at alle hjælper til med

at vi bliver flere medlemmer. Målet for 2020 er 150 medlemmer og des flere vi bliver, des større

succes.

Vores motto; Det der er godt for den enkelte virksomhed, er godt for hele området, og det der

er godt for hele området, er godt for den enkelte virksomhed - med Erhvervskulturen til forskel

Fra august og hen over efteråret havde vi praktikant Henrik Eliselyst Vennevold tilkoblet

ErhvervsForum Holstebro, for at besøge virksomheder og hjælpe til ErhvervsDagen. Efter endt

periode, kunne der ikke findes økonomi, til en forsættelse efter praktikperioden.

Der har været afholdt fem bestyrelsesmøder, to repræsentantskabsmøder, med overlap, hvor

der har været fem Fællesmødet med bestyrelsen og repræsentantskabet det første år.

Vi har videreført ErhvervsDagen med stor succes, som blev afholdt den 28. oktober, med

åbningstale af Borgmester H.C. Østerby. Tommy Ahlers indlæg, at være sulten og man vil det.

Med gode indslag fra de tre Taskforce grupper, Attraktive arbejdspladser, Bedre infrastruktur og
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Synlige virksomheder. Som afslutning kom Monica Ritterband med en andre vinkler, lidt

provokerende, at vi ikke udvikles ved at klappe hinanden på ryggen.

Det var flot med deltagelse af 120 erhvervsledere fra området. Musikteateret skabte gode

rammer og vi har fået flotte tilbagemeldinger for dagen og for afuiklingen.

Det handler om at stå sammen, for at skabe fælles forståelse for erhvervsindsatsen. Der er brug

for erhvervslivet i samarbejde med Kommunen, for at gøre området attraktiv, at kikke på udefra

og tiltrække og udvikle virksomheder og arbejdspladser.

2019 var første fase, hvor ErhvervsForum Holstebro er kommet godt i gang. 12020 er strategien

fastlagt at fokusere på samarbejde og synlighed. Hvor der arbejdes på at skabes et

partnerskabet med Nupark og Holstebro Kommune for at fremme erhvervsindsatsen og

erhvervssamarbejdet med og mellem erhvervsaktøreri hele Holstebro Kommune.

Partnerskabet skal være et integreret samarbejde, hvor der skabes og arbejdes efter fælles mål

for Erhvervsfremme og Erhvervsservice. For at opnå mærkbare resultater skal ErhvervsForum

Holstebro stå på to ben, som henholdsvis interesseorganisation for medlemmerne og

erhvervsaktør, betalt af Holstebro Kommune til at udføre konkrete opgaver.

Det kræver vi står sammen - hvor succes avler succes og vi skal i samarbejde have et stærkt

erhvervsråd, som andre kommuner, hvor der understøttes og bidrages med erhvervsopgaver for

at fastholde deres erhvervsråd og virksomhedernes talerør.

Punkt 3 - Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab og økonomiske status.

Hans Madsen fra Krøyer Pedersen fremlagde det reviderede regnskab som ErhvervsForum's

revisor. Hans Madsen kunne oplyse at det godkendte regnskab fremlægges med et blankt

påtegnelses. Der er fastlagt en økonomisk kontrolpolitik, med gode og klare interne

kontrolsystemer, som sikre en gennemskueligt kontrol.
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Det fremlagte regnskabet er gældende for perioden 18.03.2019 - 31 .12.2019.

Hans Madsen gennemgik Ledelsespåtegningen og Ledelsesberetningen. Derefter hoved- og

nøgletallene, som viste et årsresultat på tkr. 5, med samlede indtægter på tkr. 528.

Balancen viser aktiver og passiver for tkr. 205, med gældsforpligtelser for tkr. 200.

Punkt 4 - Drøftelser af vedtægtsændringsforslaget.

Bjarne Sørensen fremlagde bestyrelsen tanker og hensigten, at få samlet hele området og

kommunens virksomheder, hvor flere får ejerskab for arbejdet omkring erhvervsfremme i

ErhverusForu m Holstebro.

Det forslås, at repræsentantskabet og eventuelt bestyrelsen udvides, således at favne bredden

og forankre ejerskabet. Forslaget kan vedtægtsændres ved næste repræsentantskabsmøde jf.

vedtægterne og de faldne bemærkninger og input tages med i drøftelsen og beslutningen i

repræsentantskabet.

Punkt 5 - Valg til repræsentantskabet.

Følgende stiller sit kandidatur til rådighed for genvalg:

* Asbjørn Christensen, Nupark

* Jens Axel Birn, Vald. Birn A/S

* Lotte Littau, Creativ Company

Modtager valg:

* Torben Villadsen, Actona Company A/S

De fire opstillede kandidater blev alle valgt til repræsentantskabet.
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lndlæg ved H. C. Østerby, borgmester.

Borgmester H.C. Østerby (S) talte varmt for behovet for samarbejde virksomhederne og

kommunen imellem og slog fast, at ErhvervsForum Holstebro er kommet for at blive, lige som

kommunen er klar til at støtte hele området for erhvervsudvikling med flere penge end tidligere.

Det er vigtigt, at virksomhederne står sammen og bakker op omkring ErhvervsForum Holstebro,

som skal vise at organisationen kan leve i sig selv.

Der er sat fokus på områderne, Attraktive arbejdspladser, Bedre infrastruktur og Synlige

virksomheder ved arbejdet i taskforcene og derved også Holstebro Kommunes vækstpolitik, at

det skal være et godt sted at leve og drive virksomhed, med udgangspunktet for yderlig vækst.

Passer rammerne til indholdet, eller passer indholdet til rammerne. Under ordentlige

rammevi lkå r skabes arbejdspladser og udvikli ng.

Kommunen er med til at skabe rammerne for erhvervslivet. Passer ErhvervsForum Holstebro til

rammerne og hvordan skal setuppet være i fremtiden, skal drøftes og tilpasses.

Der skal være større medlemsopbakning og synlighed. ErhvervsForum Holstebro kan være med

til at skabe event med erhvervslivet eller andre nytænkninger ved et offentlig-privat partnerskab.

Der skal skabes netværk, og skabes viden. Politik handler også om mennesker, derved tiltrækkes

tilfredse medarbejdere.

Vi skal have et partnerskab med omdrejningspunkt for vækstpolitikken, f.eks. som Holstebro

Udvikling, City Vækst og andre tiltag. Vi skal hjælpe hinanden, og satse for det lykkes.

ErhverusForum Holstebro er muligheden, og det skal gribes rigtig an og det alle vigtigste er, at

favne så meget som muligt. Alle har et ansvar, til at præge vores udvikling.

Punkt 6 - lnput fra medlemmerne til det kommende års alrtiviteter, mål og fokusområder.

Som optakt til drøftelser omkring årets aktiviteter, mål og fokusområder løftede næstformand

Per Tornvig sløret for en sædig indsats for at synliggøre de mange spændende virksomheder i

kommunen og hvordan der kan skabes et fyrtårn for området.
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Der arbejder på et brag af en gallafest i forlængelse af ErhvervsDagen til oktober, hvor vi sætter

fokus på "Erhvervskulturen til forskel".

Her nominerer og præmierer vi virksomheder med f.eks. bedste ledelseskultur, bedste

medarbejderkultur, bedste innovationskultur, bedste uddannelseskultur og bedste

samarbejdskultur. Hvor der arbejdes på at formidle Best practice i områdets virksomheder.

Der blev drøfIet efterfølgende i forskellige grupper ved bordene;

* hvordan der skal samarbejdes.

f hvordan der skal skabes synlighed.

* hvordan der skal skabes erhvervsfremme og erhvervsservice.

# hvordan der samles overblik og fremhæver den gode historie.

.# og hvordan Holstebro Kommune og virksomhederne brandes på bedste måde.

Alle inputtene samles i et oplæg til bestyrelsen, til det videre arbejde

Punkt 6 - Eventuelt

Der blev intet drøftet under eventuelt.

Bjarne Sørensen rundede dage af og takkede for det store fremmøde, hvor der blev kikket

tilbage på året, giort status og givet input til det videre arbejde.

Bjarne Sørensen kunne oplyse, at repræsentantskabet har konstituerer sig med Michael Nederby

som formand og Michael Ulsted som næstformand.

Repræsentantskabet ser således ud efter årsmødet:

Michael Nederby Dl Midt Vest

Michael Ulsted Holstebro Handelsstandsforening

Mette Højborg Holstebro Kommune
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Hans Enevoldsen

Anders Nørgård

Ann Østergaard

Jens Bjerregaard

Kim Bak Kristensen

Asbjørn Christensen

Jens Axel Birn

Lotte Littau

Torben Villadsen

Fagbevægelsens Hovedorganisation

Holstebro-Struer Landboforening

UCH - Uddannelsescenter Holstebro

VIA University

Holstebro I ndustri- og Håndværkerforening

Nupark

Vald. Birn A/S

Creativ Company A/S

Actona Company A/S

Holstebro den

Dirigent, Flemming hiøler

Ulz- Zc LD
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