
Kvartalsmøde d. 30. SEP 2019

Frederiksgade 9, 4690 Haslev, kl. 15:00 – 17:00



Dagsorden
1. Godkendelse af referat

Referat udleveret

2. Økonomi

1. januar til 31. august 2019 (Saldobalance udleveret)

3. Aktiviteter siden sidst

4. Planlagte aktiviteter

5. Den nye aftale

Mødefora, rapportering og handleplan for 4.Q 2019 (Bilag 2 til Kontrakten, Notat 

operationalisering og Handlingsplan 4.Q 2019udleveret)

6. Drøftelser af mulige projekter/aktiviteter for indsatsområderne med baggrund i:

a. Inspiration fra DI´s erhvervsklimaundersøgelse (BF kommentar udleveret)

b. Inspiration til ”Netværk for erhvervskvinder

7. Eventuelt



2. Økonomi

• 1. januar til 31. august 2019

Generelt:

Økonomien styres stramt og forløber som planlagt. Arrangementsaktiviteten er budgetteret højere i første 

halvår, idet andet halvår bliver præget af en mindre indtægt, implementering af ny aftale samt 

medlemsfinansierede arrangementsaktiviteter.

Indtægter

- Over budget på kontingenter, idet vi stadig har en løbende netto medlemstilgang.

- Slutafregning for Grobund kommer, som planlagt sidst på året.

Omkostninger

- Fejl budgettering på bogføringsassistance grundet Grobund



3. Aktiviteter siden sidst

(Rapportering)

INDSATS PERIODE ÅR MÅL KOMMENTAR

Aktioner i alt

38 119 -

Alle aktioner i perioden, såsom besøg, vejledninger, 

erhvervskontakt mv.

Besøgte virksomheder (unikke)

23 68 120 Her tælles virksomhederne kun én gang.

Virksomhedsscreeninger

5 23 - Virksomhedsbesøg hvor behov afdækkes.

Iværksætterscreeninger

6 18 - Både iværksættere og præiværksættere.

Borgmesterbesøg

9 24 40 Valget og andre aktiviteter har forhindret fulde dage

Virksomhedsbesøg

23 42 - Kontaktbesøg eller opfølgende besøg.

Morgenforum

1 6 9

Januar reserveres Nytårskuren.

Juli og august reserveres sommerferien.

Deltagere i alt på møder og arrangementer

273 727 1.500 Antal enkeltpersoner BF har haft ”face-to-face” med.

Interne forløb

5 14 10 Både IV og SMV der vejledes af flere omgange.

Eksterne forløb

3 9 40 Både vejledninger og kurser forventes at stige med nyt EHSJ

Kontakter til Erhvervskontakten

4 16 - Antal videreformidlinger.

Presse om erhverv i FK ved BF

16 29 20

Ud over de 16 pressemeddelser/klumme/nævnelse har vi 

annonceret med bonus ekstra 9 gange i perioden. 

Følgere på SoMe LI/FB
15 / 2 458 / 524 450 / 550 Vi er rigtigt godt med

Nyhedsbrev
9 341 350 Vi er rigtigt godt med



3. Aktiviteter siden sidst

4. Planlagte aktiviteter

- 06. juni Lead landing events

- 21. august Iværksætteri i praksis 

- 04. september ONEDAY 

- 12. september Markedsføring på Facebook 

- 17. september Få fat i turisterne 

- 18. september Industrikonference 

- 24. september Få fat i turisterne 2.0 

- 26. Finansiering, prissætning og value proposition

- 04. oktober Invitation til digitaliseringsmesse 

- 08. oktober Køb, salg og udvikling af virksomhed 

- 30. oktober Årets iværksætter event

- 31. oktober Share Best Practice: Verdensmålene 

- 18.november: Workshop - Kom godt i gang med dit regnskab

- 19. oktober: Foredrag – Brug neuromarketing og nå dine kunder 

- 20. november Raketvækst 

- 21. november Workshop – Hvad alle bør vide om salg 

- 26. november Annoncering på Facebook

- 28. november Erhvervsprisuddelingen 2019  



5. Den nye aftale

a. Mødefora

STATUSMØDER

Mødedeltagerne er sekretariatslederen og direktøren for Business Faxe.

DIALOGMØDER

Mødedeltagerne er kommunaldirektøren og direktøren for Business Faxe.

KOORDINERINGSMØDER

Koordineringsgruppen består af:

Borgmesteren, en repræsentant for byrådet, formanden for Business Faxe, et bestyrelsesmedlem fra Business Faxe, kommunaldirektøren og 

direktøren for Business Faxe. 

Koordineringsgruppen behandler:

På møder drøftes de sager, der enten tages op af koordineringsgruppen selv eller forelægges gruppen af direktøren for Business Faxe.

Mødernes formål er:

At sikre den overordnede koordination mellem Faxe kommune og Business Faxe ligesom sikre formidlingen af viden om og indsigt i Business 

Faxe aktuelle indsats i forhold til kontrakten.

Hyppighed:

Møderne holdes kvartalsmæssigt og kalenderføres for et år ad gangen.

Kommunikationen:

Der anvendes dagsorden og skriftlige referater. Kommunaldirektøren er sekretær for koordineringsgruppen. Direktøren for Business Faxe har 

ansvaret for udsendelse af en dagsorden og sørger for udsendelsen af referat fra møderne.



5. Den nye aftale

b. Rapportering

Skriftligt kvartalsvis i 7 foruddefinerede rapporteringsskemaer.

Hvert skema indeholder et af de 7 ønsker Faxe Kommune har formuleret om indsatser i aftalen.

I hvert skema er der redegjort for baggrunden for ønsket og forståelsen af dette.

Rapporteringen består i en beskrivelse/kvantificering af aktiviteter og de løbende aftalte indsatser/projekter.



5. Den nye aftale

c. Handleplan for 4.Q 2019

1. Erhvervsserviceaktiviteter 
Ønsket om den bedst mulige vejledning til områdets virksomheder og virksomheder.

Erhvervsservicen tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds eller iværksætters behov. Der foretages en individuel vurdering af, hvilken støtte og 
vejledning, der vil resultere i de bedste betingelser for vækst og udvikling, både for den erhvervsdrivende og for lokalområdet.

På baggrund af henvendelser og opsøgende arbejde vurderes det sammen med iværksætteren eller virksomheden, om den værdi der kan tilføres, 
bedst leveres individuelt eller kollektivt.

Elementer og mål
1. Arrangementer
I perioden henvises der til alle relevante arrangementer udbudt af samarbejdspartnere og erhvervsfremmeaktører, desuden gennemføres der 
minimum 3 relevante arrangementer lokalt.

2. Kurser/Forløb
I perioden henvises der til relevante kurser, workshops og forløb udbudt af samarbejdspartnere og erhvervsfremmeaktører, der sikres flest mulige 
lokale deltagere.

3. Henvisninger til Erhvervskontakten
I perioden, ved alle virksomhedskontakter, henledes opmærksomheden på Faxe Kommunes rolle for erhvervslivet og der henvises til 
Erhvervskontakten, hvis behov erkendes.

4. Virksomhedsscreeninger
I perioden gennemføres der minimum 20 virksomhedsbesøg.

5. Iværksætterscreeninger
I perioden gennemføres der alle de iværksætterscreeninger, der er behov for evt. med Erhvervshus Sjællands bistand.

6. Individuelle vejledningsforløb
I perioden gennemføres der alle de individuelle vejledningsforløb, der er behov for evt. med Erhvervshus Sjællands bistand.



5. Den nye aftale

c. Handleplan for 4.Q 2019

2. Udmøntning af Erhvervsstrategi 2019 - 2022
Ønsket om implementering af erhvervsstrategien og de opstillede indsatsområder.

Ved udmøntningen vil der søges midler til, være fokus på, prioriteres og sættes retning i forhold til erhvervsstrategien. I tæt samarbejde med Faxe 
Kommune, vil indsatser identificeres, prioriteres og understøttes.

Indsatsområderne
Indsatsområde A ”Arbejdskraft og kompetencer”
(se aktiviteter/handlinger og mål nedenfor)

Indsatsområde B ”Brancher og Sektorer, herunder Turisme”
(se aktiviteter/handlinger og mål nedenfor)

Indsatsområde C ”Infrastrukturforbedringer”
(se aktiviteter/handlinger og mål nedenfor)

Indsatsområde D ”Erhvervspotentialer”
(se aktiviteter/handlinger og mål nedenfor)

Indsatsområde E ”Branding og Image”
(se aktiviteter/handlinger og mål nedenfor)

3. Arbejdskraft og kompetencer
Ønsket til aktiviteter/handlinger og mål for indsatsområde A ”Arbejdskraft og kompetencer”.

I perioden vil der løbende samarbejdes med Faxe Kommunes Jobcenter, blandt andet ved at der ugentligt sidder virksomhedskonsulenter på Business 
Faxes kontor.

I perioden vil der søges samarbejde med Faxe Kommune og DI Sydsjælland om at identificere værdien ved at implementere Arbejdskraftalliancen i 
lokalområdet. (AKA er et koncept udviklet af Næstved Erhverv).



5. Den nye aftale

c. Handleplan for 4.Q 2019

4. Brancher og sektorer
Ønsket om aktiviteter/handlinger og mål for indsatsområde B ”Brancher og Sektorer, herunder Turisme”. 

I perioden vil der i samarbejde med Faxe Turismenetværk og VISM arbejdes på en strategi for destinationsudvikling under arbejdstitlen ”Faxe Bugt 
klint til klint”.

I perioden vil der i samarbejde med lokale håndværkere og entreprenører arbejdes på at udvikle et værdigivende netværk med udgangspunkt i det 
eksisterende ”Håndværkernetværket”.

I perioden vil der i samarbejde med Faxe Handelsråd arbejdes på udviklingen af byområder og byerhverv, ved igangsætning af BID-projekt 
indledningsvis i Haslev.

5. Infrastrukturforbedringer 
Ønsket om aktiviteter/handlinger og mål for indsatsområde C ”Infrastrukturforbedringer”.

I perioden vil opmærksomheden være rettet imod potentialer og muligheder beskrevet i erhvervsstrategien, men der vil ikke arbejdes konkret med 
området.

6. Erhvervspotentialer
Ønsket om aktiviteter/handlinger og mål for indsatsområde D ”Erhvervspotentialer”.

I perioden vil opmærksomheden være rettet imod potentialer og muligheder beskrevet i erhvervsstrategien, men der vil ikke arbejdes konkret med 
området.



5. Den nye aftale

c. Handleplan for 4.Q 2019

7. Branding og Image 
Ønsket om aktiviteter/handlinger og mål for indsatsområde E ”Branding og Image”.

Til at understøtte branding og image af det lokale erhvervsklima samt synliggørelse af indsatser og resultater arbejder Business Faxe målrettet med:
1. Pressen, ved at skrive artikler og annoncere.

I perioden vil der udgives 10 artikler/pressemeddelelser/klummer.

2. De sociale medier, ved relevante opslag, der øger antallet af følgere og interaktioner.
I perioden er målet at få en rækkevidde på 200.000 views.

3. Udgivelsen af et relevant nyhedsbrev, der har høj åbningsrate og videre-clicks.
I perioden vil der udgives 3 nyhedsbreve, der når 350 modtagere.

I perioden vil der søges involvering i Faxe Kommunes arbejde med at styrke image og branding samt synliggørelse af indsatser og resultater.

Retning, styring og effekt 
Der nedsættes en styregruppe og arbejdsgruppe til hver af indsatserne, hvor der løbende afrapporteres på fremdriften og målopfyldelsen. Der 
udarbejdes et kommissorium efter nedenstående skabelon.

1 Nr. og titel:

2 Projektejer:

3 Projektleder:

4 Evt. bilag:

5 Projektidé (formål) og output i form af delelementer:

6 Baggrund. Hvordan understøttes mål i strategien:

7 Forventet resultat og udbytte: (Effekt) Eks. arbejdspladser, virksomheder, omsætning, overlevelse, tilfredshed

8 Forudsætninger for gennemførelse:

9 Påbegyndelse:

10 Forventede afslutning:

11 Interessenter og organisering:

12 Godkendt af bestyrelsen den:



6. Drøftelser af mulige projekter/aktiviteter for 

indsatsområderne med baggrund i

a. Inspiration fra DI´s erhvervsklimaundersøgelse

Områder der kan samarbejdes om for at forbedre det lokale erhvervsklima med reference til erhvervsstrategien.

I kategorien ”Infrastruktur og transport” opnår Faxe Kommune en placering som nummer 86 i årets undersøgelse. 

Indsatsområde C ”Infrastrukturforbedringer”

Arbejde med at påvirke de statslige beslutningstagere til gavn for det lokale erhvervsliv.

- Femernforbindelsen

- Rønnede – Næstved motorvejens tilkobling

- Tværforbindelsen

- Ramper ved Ulse-afkørslen

- Udbygning af digital infrastruktur

- Rammerne for lokal infrastrukturudvikling 

I kategorien ”Kommunal sagsbehandling” opnår Faxe Kommune en placering som nummer 46 i årets undersøgelse.

I kategorien ”Skatter, Afgifter og Gebyrer” opnår Faxe Kommune en placering som nummer 69 i årets undersøgelse.

I kategorien ”Fysiske rammer” opnår Faxe Kommune en placering som nummer 83 i årets undersøgelse.

I kategorien ”Brug af private leverandører” opnår Faxe Kommune en placering som nummer 88 i årets undersøgelse.

I kategorien ”Kommunens image” opnår Faxe Kommune en placering som nummer 79 i årets undersøgelse. 

Indsatsområde E ”Branding og Image”

- Det videre arbejde med at forbedre sagsbehandlingen, serviceniveauet og processerne i Kommunen

- Udviklingen af en fælles fortælling om det lokale erhverv og bosætning i sammenhæng



6. Drøftelser af mulige projekter/aktiviteter for 

indsatsområderne med baggrund i

b. Inspiration til ”Netværk for erhvervskvinder”

Skabe miljø for lokal vækst og udvikling



7. Eventuelt

?


