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Noget for 
Vejle



Manifest

BusinessVejle er et ambitiøst erhvervsnetværk for engagerede beslutningstagere og 
ledere. Vi ønsker at have klare holdninger, men samtidig forblive upolitiske.

Vi skal være der for vores medlemmer, og vi skal være gode til at aktivere dem, så vi 
alle kan arbejde på at definere, hvorfor det er fedt at arbejde og bo i Vejle – både 
nu og i fremtiden.

Vi skal eksekvere på de tiltag, der vil noget godt for erhvervslivet med fokus på 
bæredygtighed, uddannelse, robusthed og dét at gøre en forskel for Vejle.

Vores medlemmer skal synes det er sjovt, lærerigt og inspirerende at være medlem 
af BusinessVejle.



Vi bygger på 4 Verdensmål for Vejle

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

2. Næste generation og arbejdsliv
Vi inddrager næste generation i dialogen omkring dét 
at arbejde og drive virksomhed i fremtiden

3. Trivsel i Vejle
Vi sætter Vejles omgivelser i spil. Fra byen til fjorden til 
bøgeskoven – og skaber mere sundhed og rum for det 
gode arbejdsliv

4. Elitesport og erhverv
Vi samarbejder med og inddrager elitesporten, så vi 
sammen kan skabe nye muligheder

Balance i livet

Næste generation
og arbejdsliv 

Trivsel i Vejle
Sammen med naturen 

Elitesport og erhverv



Uddannelse

4 mærkesager

Iværksætteri

Bæredygtig-
hed

Turisme



Events

Handlingsplaner:

Fortsat høj kvalitet

12 stk. pr. år (4 BB, 4 gå-hjem, 4 
special)

Finde emner i rød tråd med 
overordnet strategi

Være anderledes

Mindre netværksgrupper

Effektivitet: planlægning min. 6 
mdr. frem

Handlingsplaner:

Uddannelse:
- Kommunikation med skoler og det offentlige
- Digitalisering
- Fagskoler
- Mentorordninger

Iværksætteri:
- Hjælpe Iværksætter- og Erhvervsfonden
- Involvering af Campus

Bæredygtighed
- Opgradering faggrupper
- Talentudvikling
- Tiltrække grønne virksomheder
- Samarbejde med kommunen (advisory board til 

klimapanel)
- Samarbejde med andre interesseorganisationer

Turisme:
- Implementering Noget for Vejle
- Elite Vejle
- Tour de France

Mærke-
sager


