
 

 

Forårsbrev 

 

Kære medlemmer 

  

Vi håber, at I alle – trods omstændighederne – har nydt påskeferien. 

  

Det er længe siden vi har været sammen, men vi er rigtig glade for den opbakning der var til vores virtuelle 

møde den 27. marts. Da vi nu ikke mødes face to face, har vi valgt at give jer en opdatering i dette 

forårsbrev. 

  

Generelt 

Man må sige, at de danske sundhedsmyndigheder har udvist – med et lidt fortærsket udtryk - rettidig 

omhu. Det er en fornøjelse at følge med i, hvordan vi i Danmark har fulgt deres anvisninger – uanset 

politisk farve - og hvordan vi dermed er nået langt på kort tid ift. andre lande både nært og fjernt; men vi er 

ikke i mål endnu. 

  

Vi synes der har været udfærdiget gode hjælpepakker nationalt til både SMV´er og større virksomheder, vi 

synes der har været en meget klog og fornuftig dialog regionalt, og alle har forsøgt på deres niveau at 

støtte op. I BusinessVejle har vi slået et slag for at få hjælp og rådgivning til hjælpepakkerne, vi har 

doneret penge til foreningen ”Vejle Shopping” - som dermed kan støtte det lokale handelsliv - vi har 

utallige gange opfordret til, at man anvender restauranterne på take away basis, noget som har været en 

rimelig succes, som I sikkert alle har læst. 

  

Det har ikke kunne undgås, at nogle af vores medlemmer har måttet dreje nøglen om i denne svære tid og 

dermed heller ikke længere er medlem af BusinessVejle. Vi har dog også fået nye medlemmer. 

  

Den store umiddelbare udfordring, vi som eksporterende nation står overfor, er specielt uvisheden om, 

hvor lang tid der går, inden de andre europæiske lande, Asien, USA og Sydamerika er på samme niveau 

som vi er; vi er dybt afhængige af eksport, og vi er meget bekymrede for, at samarbejdet mellem EU 

landene ikke fungerer så godt som de nationale samlinger på trods af, at en stor EU hjælpepakke netop er 

blevet godkendt. Det er yderst skuffende, og en stor udfordring for Danmark som lever af eksport. 

  

Events 

Vi har jo events liggende i kalenderen et godt stykke frem, men vi må desværre - nok som forventet - 

meddele, at virksomhedsbesøget hos PA Brød den 21. april er aflyst. Det samme gælder vores store 

satsning og arrangement ifm. tænketanken ”Noget for Vejle”, som var planlagt til den 13. maj. Vores 

eksterne taler er Morten Albæk, og vi ville denne dag bl.a. have fokuseret på de 4 verdensmål for Vejle: 

  

1. Vi fokuserer på arbejdsglæde og tør godt tale om stress og balance i livet 

2. Vi inddrager næste generation i dialogen omkring det at arbejde og drive virksomhed i fremtiden 

3. Vi sætter Vejles omgivelser i spil – fra byen til fjorden og bøgeskoven – og skaber mere sundhed og rum 

for det gode arbejdsliv 

4. Vi samarbejder og inddrager elitesporten – så vi sammen kan skabe nye muligheder. 

  

Begge ovennævnte events vil blive afholdt senere, og vi kan allerede nu oplyse, at datoen for ”Noget for 

Vejle” bliver mandag den 5. oktober 2020 fra kl.15.30 – 20.00 i Vingsted hotel & konferencecenter, så vi 

håber, I vil notere dette i jeres kalender. 

 



 

 

 

 
 

Mht. virksomhedsbesøget hos PA Brød, hvor vi også havde glædet os til at overrække Well Done prisen, 

kommer vi hurtigst muligt tilbage med dato, når vi hører mere om den gradvise åbning af Danmark. 

  

Vi har valgt at holde fast i vores Business Breakfast den 15. juni, hvor Søren Pape Poulsen fra de 

konservative er gæstetaler. Vi krydser fingre for at dette holder stik, og når vi ved mere, vender vi tilbage 

med lokation og endeligt program. Men I ved jo alle, at det afholdes fra kl. 7.30 - 10.00. 

  

Vi forventer også, at årets erhvervskonference finder sted som planlagt den 17. september. 

  

Administration 

Vi afholdt jo som planlagt og iht. vedtægterne vores generalforsamling den 17. marts, og som I ved, har vi 

konstitueret os med Arne Kristensen som næstformand og undertegnede som formand. Vi glæder os rigtig 

meget til at introducere Pieter Mouritsen som nyt bestyrelsesmedlem for jer alle sammen ved den første 

mulige lejlighed. 

  

Vores plan omkring indflytning i Spinderihallerne forventes gennemført, og jeg er glad for, at vi har fået 

muligheden for at ansætte en fuldtidsperson i BusinessVejle. 

  

Som nye medlemmer siden den 17. marts kan vi nævne: 

 

EA Værktøj Engros 

Billund Lufthavn 

HumanStrength 

F. Henningsen 

MB Solutions 

HTH VHKN 

Sweco Danmark 

Kellers Park Golf Club 

  

Til sidst en bøn… 

Vi har nedlagt vores gamle LinkedIn profil, hvor vi havde små 1800 følgere, så vi beder jer indtrængende 

om at følge den nye profil vi har oprettet, således at vi kan få den samme dynamik på denne. Det er vigtigt 

for vores forenings udvikling. 



 

  

Der er ingen tvivl om, at vores hverdag er blevet forandret og vil forblive forandret. Vi vil finde nye måder at 

arbejde på, vi vil finde nye forretningsmuligheder, gamle metoder vil forsvinde, men nye vil opstå. De 

virksomheder, der er forandringsvillige, kan bevare roen, når tingene er usikre, og gribe mulighederne, når 

begrænsningerne er overstået, vil komme styrket ud. Indtil da må vi bare forsøge at lave ”here and now” 

forretninger og hjælpe hinanden med at løfte i flok, men på afstand. 

  

Med håbet om et dejligt forår sender jeg de bedste hilsner på bestyrelsens vegne. 

 

 

 

 

 

Bedste hilsner 

BusinessVejle 

 

Peter Skou 

Formand 

 

 

 


