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Sidste års Generalforsamling og kåringerne 

Det er nu mere end 2 år siden, at vi holdt Generalforsamling sidst og jeg vil derfor delvist samle op ”siden 

sidst”. 

Sidste års Generalforsamling blev jo desværre aflyst og bestyrelse tog den beslutning, at forsætte et år 

mere på vores respektive pladser uden ændringer. Vi holdt også fast i kåringen af Årets iværksætter og 

Årets virksomhed. Det blev henholdsvis ”Det rigtige Faaborg” som Årets Iværksætter og Årets Virksomhed 

blev PA Savværk A/S i Korinth. Vi har pga. Corona ikke haft mulighed for at besøge og fejre sidste års 

vindere, MEN det håber vi, at vi får lejlighed til i løbet af efteråret.  

 

Netværksmøder – ”Et godt Råd” 

Året 2019 var året, hvor vi startede rækken af netværksmøder op under navnet ”Et godt Råd” – I 2020 fik vi 

afholdt de netværksmøderne som var muligt, i forhold til forsamlingsforbud. Det blev til i alt 6 spændende 

netværksmøde, med blandt andet Steen Hildebrandt, som fortalte levende om mulighederne i de 17 

verdensmål og om konsekvenserne for de virksomheder som ikke gør noget ved det. Rigtig mange er 

kommet til netværksmøderne og vi kan se, at Netværket virker! 

 

Erhvervsrådets aktiviteter 

Vi er aktive i bestyrelsen og deler opgaverne imellem os. Hans La Cour har været Erhvervsrådets 

repræsentant i kommunens Verdensmålsudvalg og har været med til at præge de tiltag, der skal arbejdes 

med i fremtiden på den front. Der er ingen tvivl om, at det gælder som virksomhed om at være med på 

dette NU, da vi ellers risikere at blive valgt fra til fordel for andre, der arbejde med de 17 verdensmål. 

 

Arne Brunholm, Karsten Lykkegaard og Flemming Sørensen har arbejdet med Erhvervsrygsækken, 

praktikgaranti og Campusrådet – alt sammen for at give vores unge mennesker, de bedste forudsætninger 

for at vælge en erhvervsuddannelse og for at gøre det til et sikkert valg. I sidste ende skal det også være 

med til at sikre os den fremtidige arbejdskraft.  

 

Solveig sidder i LAG-SØM, hvor der deles EU-penge ud til at understøtte tiltag, der kan udvikle både nye og 

eksisterende virksomheder og deres projekter, med henblik på skabelse af flere arbejdspladser. I foråret er 

der givet tilsagn om 1,1 mio. til projekter i Faaborg-Midtfyn kommune, ud af en pulje på i alt 1,5 mio. kr. 

 

Alexander, Søren, Niels og jeg har arbejdet med planlægningen af netværksmøderne. 

 

Kontingentgrundlag 

Tilbage i 2018 besluttede Midtfyns Erhvervsforening og H & I Ringe at fusionere. Dette trådte i kraft 1. 

januar 2019 og betød, at de nu tidligere medlemmer af Midtfyns Erhvervsforening, IKKE længere var 

automatisk medlem af Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd og at vi mistede en kontingentindtægt. MEN ved 

rettidig omhu og en ihærdig indsats, er det siden lykkes at få en stor del af disse medlemmer med igen og 

flere nye er kommet til siden. Vi har således haft en lille fremgang i antal medlemmer. Som I vil se senere af 

budgettet, så har vi ambitioner om, at vi skal være stærkere. Fusionen har også indflydelse på de 

vedtægtsændringer vi skal se på senere. 

 

Erhvervsrygsækken 

Erhvervslivet og Faaborg Midtfyn er gået sammen om Erhvervsrygsækken, for at give de unge større indsigt 

i forskellige erhvervsvalg. Målet er, at alle elever 4. til 9. klassetrin i Faaborg Midtfyn Kommune på sigt skal 

på velplanlagte virksomhedsbesøg, som en del af deres matematikundervisning. Besøgene skal give 



eleverne viden om mange forskellige virksomheds- og uddannelsestyper. Derudover oplever de at lære 

matematik i og omkring de situationer, hvor den rent faktisk bruges i den virkelige verden. Det skal give et 

langsigtet og bæredygtigt kvalitetsløft til samarbejdet mellem folkeskolerne og erhvervslivet – og MEGET 

gerne få flere elever til at vælge erhvervsuddannelserne. I øvrigt fantastisk inspirerende at have elever på 

besøg. Der skal bruges flere virksomheder til at modtage en skoleklasse, så meld jer til!  

Vi har et netværksmøde om Erhvervsrygsækken i august. OG SÅ har Børne- og Undervisningsministeriet 

tildelt Faaborg-Midtfyn Kommune Falkeprisen 2021. Falkeprisen går til en kommune, der har gjort en særlig 

indsats for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. 

 

Erhvervsstrategien 

I efteråret 2019 blev FAABORG-MIDTFYN KOMMUNES ERHVERVSSTRATEGI 2020-2024 – ”SAMMEN OM 

VÆKST OG VITALITET” vedtaget i kommunalbestyrelsen. Sammen med kommunen arbejder vi på at 

omsætte strategien i handlinger. Pt. er der et stærkt fokus på byggesagsbehandlingen og på at forbedre 

behandlingstiden og ”kundeoplevelsen”. 

 

Code of Care Task Forces 

Virksomheder, Erhvervsrådet, Vores Faaborg & Egn, Faaborg-Midtfyn Kommune og Code of Care har 

etableret en Task Force med formålet at hjælpe udfordrede mennesker i job – ”Vi skaber arbejde til alle – 

og værdi for vores virksomheder”.  

Code of Care Task Forces er en aktiv gruppe bestående af virksomheder, som i samarbejde med det lokale 

jobcenter, iværksætter tiltag, der skal fremme det sociale ansvar i vores kommune og vi vil gerne have jer 

alle med – meld jer til. Med Code of Care vil vi i samarbejde med virksomhederne skabe flere små-jobs til 

de ledige i samfundet, til glæde og værdi for alle. 

 

Samarbejde 

I efteråret indgik vi samarbejde med ”Vores Faaborg og Egn” om at deres erhvervsmedlemmer automatisk 

blev medlem i Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd og dermed fik adgang til vores netværksmøder. Velkommen til 

virksomhederne fra ”Vores Faaborg og Egn”. 

 

Som et led i udviklingen af Erhvervsrådet indgik vi i november 2020, samarbejde med Faaborg-Midtfyn 

kommune om at købe 20% af erhvervskonsulent Klaus Juul Jensens tid. Ideen er, at Klaus kan løfte nogle af 

de opgaver der er i hverdagen, hvor vi som frivillige skal drive vores respektive forretning. Det skal samtidig 

gøre det overskueligt for nye at deltage i bestyrelsesarbejdet i Erhvervsrådet. Og så ikke at forglemme, så 

styrer vi, hvad Klaus skal løfte af opgaver i den tid. 

 

Fremtiden 

Fremtiden er lige om hjørnet – og vi er klar til at tage imod den. Vi har fået ny hjemmeside og samtidig et 

nyt logo. 

Logoet skal understrege udvikling, åbenhed, rumlighed og ikke mindst dialog i form af taleboblen.  

 

Vi har ambitioner for fremtiden – vi vil gerne udvikle Erhvervsrådet, for at I som medlemmer kan få de 

bedste vilkår at drive forretning på – ”Vi vil skabe en af de mest attraktive og stolte erhvervskommuner i 

Danmark”.   Vi skal bare have flere ”muskler” at arbejde med, men mere om det senere. 

 

Tak 

Tak til Bestyrelsen og til de øvrige deltagere i bestyrelsesarbejder, for de mange ideer, for altid at være 

positiv, konstruktiv og handlingsorienterede - dejligt at være i bestyrelse sammen med jer. 

 

Med disse ord overlader jeg beretningen til Generalforsamlingen. 

 

Johnny Poulsen 

Formand 


