
 

 

 

 
Generalforsamling BusinessVejle 

17. marts 2021 
 
 

 
FORMANDENS BERETNING: 
 
Jeg tror de fleste generalforsamlinger rundt omkring i verden vil starte nogenlunde ligesom denne: med at 
informere om, at forretningsåret 2020 er noget, vi aldrig har prøvet før. 
 
BusinessVejle startede i flyvende stil med nytårskur i januar, hvor vi uddelte Iværksætterprisen til MySelfie. 
 
I februar måned afholdt vi Business Breakfast på det gamle rådhus under temaet Fremtidens Kompetencer og 
Uddannelse. Et stort tilløbsstykke med mange deltagere. 
 
Den 2. marts var der en specialevent, nemlig fortællingen omkring Tour de France ved Alex Pedersen efterfulgt 
af hyggeligt samvær med tapas på hotel Munkebjerg. 
 
Og efter denne event ramte Corona. Det betyder, at vi ligesom mange andre måtte begynde at tænke kreativt i 
forhold til et af vores mål i vores strategiplan, nemlig events. Derfor vil jeg i første del koncentrere mig om 
denne del af BusinessVejle. Vi formåede trods nedlukning af afholde events i praktisk talt alle måneder på nær 
april, maj og november 
 
Marts 
 

• 17.3 generalforsamling 
 

• 2 webinarer, det ene i samarbejde med ErhvervsKontaktUdvalget om, hvordan Vejles virksomheder 
skulle arbejde med begrænsningerne ved Corona; dette var det første af mange webinarer i 
kommunalt regi 

 

• 27.3: afholdt vi vores Eget webinar: BusinessVejle & Monopolet, hvor Mikal Skovbo, Tina Lyngsø og 
Michael Rechnagel stod til rådighed for at svare på alt mellem himmel og jord fra medlemmerne. Et 
stort tilløbsstykke 

 
 

Juni 
 
Webinar omkring verdensøkonomi med indlæg fra Frøs Sparekasse og Fiber Partner. 
 
August og september 
 
Det lykkedes det os i august og september at afholde to fysiske events, det ene var gå-hjem mødet i 
Spinderihallerne, hvor vi uddelte Well Done prisen til Universal Transport. Den 22. september var vi så på visit 
til Buisness Breakfast hos netop Universal Transport. Et stort tilløbsstykke, men hvor vi måtte sætte en 
begrænsning på 50 deltagere. 
 
 
 



 

 

 

 
Oktober 
 
Her overrakte vi – også fysisk - Årets købmandspris til Poul Iversen; han blev overrasket af Andreas fra City 
Vejle, Morten Damgaard Nielsen fra Vejle Erhverv - Erhvervsservice og Turisme, borgmesteren og 
undertegnede. 
 
December 
 
Vi sluttede året af med endnu et webinar omkring den professionelle bestyrelse og vigtigheden af en sådan. 
 
Alt i alt har vi forsøgt at holde gryden i kog på trods af, at det unægteligt selvfølgelig for en forening som 
BusinessVejle, hvor netværk, events etc. fylder meget, er svært at tilfredsstille vores medlemmer. 
 
Mht. strategi har bestyrelsen lavet et ”lægetjek” på den i august 2020 og besluttet, at mærkesagerne og vores 
koncept som minimum skal fortsætte indtil 2022 med de modifikationer, som vi nu har lavet i strategien. Det 
er stadig vores mål at have to faste områder, et af dem er - som beskrevet tidligere - events, hvor vi fortsat vil 
udbygge og højne kvaliteten og finde emner med en rød tråd. 
 
Udover events er det vores 4 mærkesager: uddannelse, iværksætteri, bæredygtighed og turisme 
 
Vi har i 2020 haft idéer på tegnebrættet, som dækker disse områder, og bl.a. vores stort anlagte event Noget 
for Vejle håber vi inderligt, at vi kan komme til at afholde i 2021. Noget for Vejle dækker både 
bæredygtighedsmærkesagen og turismemærkesagen. 
 
Udover disse to områder: events og mærkesager har BusinessVejle i året der er gået været involveret i Vejle 
kommunes klimapanel som Advisory Board med deltagelse af Pia Jakobsgaard-Iversen, Kari Brandsgård og 
undertegnede. 
 
Endvidere blev der på foranledning af Michael Panayotis etableret en arbejdsgruppe ved navnet Forza Vejle. 
Også i denne tænketank er BusinessVejle repræsenteret sammen med erhvervsledere og ledere af 
kulturinstitutioner i Vejle. 
 
Vi har fået udvidet samarbejdet med Elite Vejle, hvor både Tina Lyngsø og Pieter Mouritsen er vores 
repræsentanter, og der har været afholdt møder på Campus Vejle og med den ene af vores repræsentanter i 
Campus Vejles bestyrelse, tidligere formand Finn Dyhre Hansen. 
 
En af de mest skelsættende tiltag, der blev taget i BusinessVejle i 2020 var naturligvis fastansættelsen af en 
fuldtids business chef. Dorthe Falcher blev ansat den 1. juni og har fået kontor i Spinderihallerne. Det er 
tydeligt, at aktivitetsniveauet i BusinessVejle er steget betragteligt efter at Dorthe er starter på trods af, at hun 
selvfølgelig ligesom alle andre har haft svært ved at besøge vores medlemmer samt opsøge nye potentielle 
medlemmer. 
 
På trods af dette har vi nu rundet 300 medlemmer. Vores strategiske mål er fortsat at nå 500 medlemmer 
inden ultimo 2022. Jeg er ikke i tvivl om, at med Dorthe for bordenden og jer medlemmer som aktive 
ambassadører kan vi nå dette mål. Jeg vil i den forbindelse også gerne slå et slag for, at I både følger og deler 
information omkring BusinessVejle på de sociale medier, her tænker jeg mest på LinkedIn. 
 
Vi har naturligvis også i løbet af året modtaget udmeldinger. Det er helt forståeligt i den svære situation, som 
mange virksomheder er i. Heldigvis har indskrivningen af nye medlemmer opvejet disse tab, og jeg vil gerne 
sige alle medlemmer tusind tak, fordi I fortsat støtter op om BusinessVejle på trods af, at vi ikke kan afholde så 
mange fysiske events og tiltag. 
 



 

 

 

En beretning dækker jo året der er gået, men jeg vil gerne løfte sløret for, at det er vores klare intention i 
fremtiden at udvide vores involvering både mht. events af høj kvalitet inden for uddannelsesområdet og 
indenfor bæredygtighed og klima. Det er nogle af de mål, som bliver opgraderet i 2021 og 2022. 
 
Vi har i perioden haft et tæt samarbejde med Vejle kommune og specielt med Vejle Erhverv - Erhvervsservice 
og Turisme ved Morten Damgaard Nielsen, men også vores samarbejde med City Vejle er blevet intensiveret. 
Der er en konstruktiv og positiv dialog mellem BusinessVejle og City Vejle, idet vi jo alle står sammen i disse 
svære tider. 
 
Det er vores intention at fortsætte med uddeling af de tre priser: Årets købmand, Well Done og 
Iværksætterprisen, men i løbet af perioden har vi også involveret os i den frivillige organisation Brobyggeren. 
Brobyggerens formål er at hjælpe og støtte op omkring de mest udsatte i Vejle kommune. Et meget givende og 
vigtigt projekt, hvor vi – som er en gruppe bestående af Mogens Gregers Madsen, Lars ”Charlie” Mortensen, 
Dorthe Bjerre, Gitte Frederiksen fra kommunen, initiativtager Erik Steen Nielsen, sognepræst ved Mølholm 
Kirke, og undertegnede - sammen forsøger at hjælpe til. Et aspekt, som ikke er blevet mindre vigtigt efter 
Corona. 
 
Vi har en lang liste af planer for kommende events, som vi på mange måder føler skal afholdes fysisk. Vi 
afventer derfor ligesom alle andre, hvad foråret vil bringe, men vi har fortsat aktivitetsniveauet så godt som 
muligt i første kvartal 2021 med deltagelse i bl.a. Nytårskuren. Men uddeling af årets Iværksætterpris har vi 
valgt at skubbe, til vi kan mødes igen. 
 
Som I nu har hørt, har vi forsøgt på bedst mulig vis at holde skruen i vandet i disse tider, og jeg vil endnu 
engang takke jer for jeres støtte og fortsatte engagement i BusinessVejle. 
 
Personligt er jeg meget glad for, at vi har formået nogenlunde at holde kadencen, og dette skyldes ikke mindst 
det arbejde, som Dorthe Falcher har lagt i foreningen siden sin ansættelse. 
 
Endvidere vil jeg gerne rette en stor tak til min trofaste kollega og støtte, nemlig Conni, som jo har fuldstændig 
styr på detaljerne og på mig. 
 
Sidst, men ikke mindst, en tak til bestyrelsen for et godt stykke arbejde. Allermest til Tina Lyngsø, Telse Runge 
og Arne Kristensen, som jo nu udtræder af bestyrelsen. Arne og Tina fik mig ind i BusinessVejle i 2018; jeg ved 
ikke, om jeg skal takke dem, men det gør jeg nu alligevel. De har gjort et kæmpe stykke arbejde, BusinessVejle 
var ikke, hvor vi var i dag, hvis ikke det var for dem. 
 
Mht. Telse er sagen lidt en anden, idet hun netop skulle til at gøre sin indflydelse gældende. Desværre har 
Telse valgt af personlige årsager at træde ud af bestyrelsen. Og Telse vil blive savnet i vores bestyrelse, men 
der er naturligvis fuld forståelse for hendes beslutning. 
 
Mange tak til jer tre; på vegne af bestyrelsen vil jeg derfor gerne have lov at overrække jer en smuk skulptur, 
Brobyggeren, udfærdiget af kunstneren, Henrik Busk Andersen. Et kunstværk, som vil pryde på ens kontor eller 
privat og lede tanken hen imod vigtigheden af at bygge bro, at gøre noget for andre, og at sammenhold er 
vigtigt. Ikke bare i Coronatider, men altid. 
 
Med denne lille erkendtlighed vil jeg sige tak til jer alle tre for et stort stykke arbejde. 
 
Jeg håber, at beretningen her har givet jer lidt indikationer om, at vi arbejder målrettet med at gøre 
BusinessVejle til en endnu mere attraktiv og spændende forening, og med håbet om, at vi snart kan mødes 
fysisk, vil jeg hermed afslutte min beretning for året 2020. 
 
På bestyrelsens vegne 
Peter Skou 


