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FORMANDENS BERETNING: 
 
Foreningsåret marts 2018 – marts 2019 har på mange måder været 
skelsættende for BusinessVejle. 
 
Vi var en næsten helt ny bestyrelse, der satte os sammen efter en 
veloverstået generalforsamling sidste år. Heldigvis havde vi erfaring at trække 
på ved næstformand Arne Kristensen samt suppleanterne Tina Lyngsø og 
Finn Dyhre, og så gik vi ellers i gang. Vi fik fastlagt bestyrelsesmøder, vi fik 
ændret foreningsadresse, vi fik opgraderet vores business chef Morten 
Bech´s aftale med foreningen, og sidst men ikke mindst, fik vi en stor 
”frivillig” støtte og assistance fra Conni Heise. Så vi følte, at vi stod godt 
rustet. 
 
På første bestyrelsesmøde valgte vi at gennemgå den strategiplan, som var 
blevet udarbejdet inden den nye bestyrelse tiltrådte, og inden for rammerne 
af strategiplanen gik vi så i gang med delmål og dermed også eksekvering. 
 
Hvad fik vi så opnået: 
 

• At etablere tre tænketanke: 
- Indenfor fødevarer i samarbejde med kommunen 
- Indenfor resilience 
- Indenfor området ”Noget for Vejle” 

 
Alle tre faciliteret af medlemmer af vores bestyrelse. 
 

• Det næste vi fik aftalt var at sætte rammerne for vores events; et 
område der kan være yderst vanskeligt at navigere i, fordi vi alle 
sammen som erhvervsledere har en travl hverdag generelt bliver 
fodret med indbydelser til spændende foredrag, netværksmøder og 
work shops, så vi skulle prøve at lave noget unikt. 

 
Begge disse to områder vender jeg mere detaljeret tilbage til. 
 



 

 

 

• Tredje område var at få politisk indflydelse og dermed være med til at 
sætte dagsordenen for Vejle kommunes erhvervsaktiviteter og mål. 
Her fik vi posten som næstformand i Erhvervskontaktudvalget, og er 
derfor med i inderkredsen til at sætte præg på den vækststrategi, som 
der nu arbejdes på og som skal køre i kommunen i 2020 – 2025. Det er 
rent faktisk sådan, at de mål man satte sig i 2011 og som skulle køre til 
2020, nu er nået, og alle punkter er opfyldt. 
 
Det er faktisk også således, at i 2018 var Vejle kommune den 
kommune, der havde den største arbejdspladsvækst i Syddanmark. Det 
er også sådan, at der er ingen tvivl om, at vi i fremtiden kommer til at 
mangle arbejdskraft og ikke mindst faglært arbejdskraft. Derfor ville 
det jo være nærliggende, at et af de områder, man også skulle 
fokusere på i den næste 5-årige periode var uddannelsesmuligheder 
Vejle kommune - ikke blot akademiske, men også faglærte. 

 
Disse tre hovedområder er kernen i foreningen. Samtidig ønskede vi at have 
en bedre eksponering og profilering på de sociale medier, få balance i vores 
økonomi, og dermed også gøre flere virksomheder og enkeltpersoner mere 
interesserede i at blive medlem af vores forening. Jeg kan tilføje, at vi p.t. har 
228 medlemmer samt 1600 følgere på LinkedIn . Målet for 2019 er 275 
medlemmer. 
 
I al beskedenhed synes vi, at mange af vores ting er lykkedes. Men det var 
ikke lykkedes uden at I medlemmer også bakkede og bakker op om vores 
tiltag - og vi stopper ikke her. Vores mål er at få sat flere tænketanke i søen, 
at udvide medlemsskaren markant, men stadigvæk med et overkommelig 
kontingentbeløb. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Herefter var der korte præsentationer fra de tre tænketanke: 

 
1. ”Noget for Vejle” 
2. ”Resilience” 
3. Fødevaretænketanken 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Mht. events besluttede vi, at vi skulle have 12 stk. årligt - 3 stk. hvert kvartal – 
med følgende standardoverskrifter: 



 

 

 

 
1 Business Breakfast 
1 Gå-hjem møde 
1 event 
 
I løbet af det første år har vi haft følgende: 
 
Business Breakfasts: 
 
11. september 2018 hos Vingsted Centeret med Troels Lund Poulsen 
6. november 2018 hos/i samarbejde med VB med Niels Frederiksen 
5. marts 2019 hos Comwell Kellers Park med Jais Valeur 
 
Gå-hjem møder: 
 
April 2018 med Jan Huus 
21. august 2018 hos Kirk Kapital 
24. oktober 2018 hos Food Innovation House 
31. januar 2019 hos Scandic Hotel Jacob Gade 
 
Events: 
 
25. september 2018: Erhvervskonference 
4. december 2018: Juleafslutning på Restaurant Neptun 
 
Nogle af de kommende events: 
 
30. april 2019: Gå-hjem møde hos/i samarbejde med Danske Bank 
28. maj 2019: Business Breakfast hos/i samarbejde med Rambøll 
21. juni: EXPO 2019 i samarbejde med DRIVE Business 
17. september:2019: Erhvervskonferencen (kommunen er arrangør) 
1. oktober 2019: Business Breakfast hos Billund Lufthavn 
3. december 2019: Juleafslutning på Restaurant Neptun 
 
Vi forsøger altid at være 6 måneder fremme med fastlæggelsen af datoer, 
fordi vi ved hvor travlt alle har, og hvor svært det er at finde plads i 
kalenderen; men vi forsøger selvfølgelig også at finde interessante 
foredragsholdere, så det bliver attraktivt for jer medlemmer at prioritere os 
først. 
 



 

 

 

Hvis vi skal rose os selv synes vi, at vi er kommet et godt stykke af vejen til 
målet, men vi skal ikke blive for selvfede, og derfor skal der arbejdes hårdt for 
at disse events altid er interessante for jer medlemmer. 
 
Mht. den politiske indflydelse er der etableret et godt og stærkt samarbejde 
med de kommunale politikere og embedsfolk, et godt samarbejde med City 
Vejle, og vi forventer også, at vi skal indgå i flere dialoger med byerne rundt 
om Vejle by samt på sigt havneudvalget. 
 
Alt dette kan ikke gøres gratis, men det vil I høre mere om under punkt 7. 
 
Vi forsøger hele tiden at gøre BusinessVejle til en attraktiv netværksforening 
med en kant. Også derfor har vi valgt i år at holde generalforsamlingen under 
lidt mere afslappede former og på en alternativ måde her i Street Food. Tak 
til Street Food for at lægge lokaler til i dag. 
 
Der skal yde en stor tak til Morten Bech og Conni Heise for et utrætteligt 
stykke arbejde de sidste 12 måneder. Vi har indført driftsmøder hver 14. dag, 
og det er ikke sådan at det skorter på idéer, tiltag og arbejdsopgaver, som 
skal udføres. Så tusind tak for jeres måde at arbejde sammen på. 
 
Der skal også lyde en stor tak til mine bestyrelseskolleger; det er en 
fornøjelse at se, hvordan vi sammen vil nå de mål, som vi har sat os. Vi har 
det godt, vi har det alvorligt, men også sjovt sammen, og det er vigtigt. Hvis 
man ikke har det sjovt - ligegyldigt hvad man laver - bliver det aldrig en 
succes. 
 
Så tusind tak for det.  Tak for jeres opmærksomhed. 


