
Referat af 

Kvartalsmøde d. 30. september 2019 
Frederiksgade 9, 4690 Haslev, kl. 15:00 – 17:00 

 

Tilstede 

• Ole Vive, borgmester 

• Knud Erik Hansen, byrådets repræsentant 

• Thomas Eriksen, kommunaldirektør 

• Sten Corfix Jensen, bestyrelsesformand 

• Lars Huge, næstformand 

• Tomas Legarth, direktør, ref. 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat 

2. Økonomi 

3. Aktiviteter siden sidst 

4. Planlagte aktiviteter 

5. Den nye aftale, herunder mødefora, rapportering og handleplan for 4.Q 2019 

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

a. Inspiration fra DI´s erhvervsklimaundersøgelse 

b. Inspiration til ”Netværk for erhvervskvinder” 

7. Eventuelt 
 

 

 

 

 

 

 

 



Referat 

Borgmester Ole Vive bød velkommen og overgav ordet til Tomas Legarth for gennemgang af 

dagsordenen. 

 

Ad 1) Godkendelse af referat 

 Referatet fra sidste møde blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

 

Ad 2) Økonomi 

Økonomien blev gennemgået på baggrund af den udleverede saldobalance. 

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 aktiviteter. 

Enkelte spørgsmål blev afklaret. Der var ikke kommentarer til økonomien. 

 

Ad 3) Aktiviteter siden sidst 

Aktiviteter siden sidst blev gennemgået på baggrund af vedlagte præsentation.  

Der var ikke kommentarer til det præsenterede. 

 

Ad 4) Planlagte aktiviteter 

Planlagte aktiviteter blev gennemgået på baggrund af vedlagte præsentation. 

Der var ikke kommentarer til det præsenterede. 

 

Ad 5) Den nye aftale, herunder mødefora, rapportering og handleplan for 4.Q 2019 

Operationaliseringen af den nye aftale mellem Business Faxe og Faxe Kommune 
om erhvervsservice og -udviklingsaktiviteter samt Handlingsplanen for fjerde 
kvartal 2019 blev gennemgået på baggrund af vedlagte præsentation, Bilag 2 til 
kontrakten inklusiv udfyldt tilbudsliste og Handlingsplan for 4.Q 2019. 

I forhold til koordineringsmøderne ønskede gruppen at materiale til møderne 
kommer elektronisk i mail og ikke i den elektroniske mødeindkaldelse. 

I forhold til handlingsplanen kunne kommunaldirektøren orientere om at 
Kommunen var blevet kontaktet fsva. Arbejdskraftalliancen og at en beslutning 
herom ville blive behandlet senere. 

Der var generelt tilfredshed med gennemgangen og handlingsplanens indhold. 

 



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

Inspiration fra DI´s erhvervsklimaundersøgelse og inspiration til ”Netværk for 
erhvervskvinder”. 

Drøftelser blev taget på baggrund af vedlagte præsentation og Business Faxes 
kommentar til DI´s Lokal Erhvervsklima 2019. 

Der blev konkluderet, at arbejdet med påvirkning af beslutningstagerne ifht. hele 
motorvejsprojektet skulle tages i samarbejde og regi af ”Sjælland baner vejen”, 
når selve projekteringen er besluttet. 

Der var enighed om, at identificering og prioritering af projekter/aktiviteter for 
erhvervsstrategiens indsatsområder, skal ske i samarbejde og på gensidigt initiativ 
med praktisk udgangspunkt i statusmøderne mellem sekretariatslederen og 
Business Faxe. 

 

Ad 7) Eventuelt 

Borgmesteren kunne orientere om, at Tanja Larsson ikke længere er repræsentant 
fra byrådet i samarbejdet, idet hun starter i Folketinget. Knud Erik Hansen deltog 
derfor i hendes sted på mødet. Den 10. oktober bliver der taget beslutning om 
hvem der bliver byrådets nye repræsentant. 

Borgmesteren kunne ligeledes orientere om, at Tanja Larsson fortsat sidder i VISM 

advisory board. 

Kommunaldirektøren kunne orientere om, at der sat gang i en proces sammen 

med Næstved Kommune om at få ansat en fælles Erhvervsplaymaker til 

folkeskoleområdet efter inspiration fra Vordingborg Kommune. 


