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     FURESØ, SEPTEMBER 2020 

Kære medlemmer- og venner af Furesø INDUSTRI. 

Vores forenings seneste generalforsamling d. 8. maj 2019, blev afholdt på Kolle Kolle og blev en 
ganske særlig en af slagsen, idet vores formand Solveig Bisgaard igennem mange år, havde valgt at 
træde tilbage som formand efter en mangeårig formidabel indsats for Furesø INDUSTRI og ikke 
mindst Furesøs erhvervsliv. Vores land bygger på ildsjæle som Solveig, som ligger Deres frivillige 
energi i at gøre en forskel for noget de brænder for. Endnu engang en kæmpe tak til Solveig for 
hendes indsats for Furesø INDUSTRI. Solveig er fortsat en vigtig del af vores bestyrelse, hvor hun 
bl.a. arbejder med erhvervslivs relaterede lokalplans spørgsmål. 

KONSTITUERING 

Kort efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig og udover vanlig fordeling af poster 
blev også andre relevante opgaver fordelt som: Lokalplan, verdensmål, skole & erhvervslivs 
samarbejde, EKU (Erhvervs Kontakt Udvalg) og ikke mindst arbejdet omkring COMDIA (Furesø 
Kommunes indkøbsportal). Vi udarbejdede ved samme lejlighed et årshjul indeholdende årets 
aktiviteter. Desuden blev vi enige om at ”stikke en finger i jorden” i blandt foreningens medlemmer 
i form af en medlemsundersøgelse. 
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MEDLEMSFEEDBACK 

Vores medlemsundersøgelse fra oktober 2019 viste, at udover at 75% af besvarelserne ville 
anbefale medlemskab i Furesø INDUSTRI til andre erhvervsvirksomheder, var det der lå vores 
medlemmer mest på sinde: Erhvervslivets rammevilkår herunder partnerskabsaftalen med Furesø 
Kommune og Furesø erhvervsforening, herudover var netværks delen af stor vigtighed. Værdifuldt 
feedback, som dagligt danner rammen for bestyrelsens prioriteter. 

NETVÆRKSMØDE HOS SYNFLEX 

D. 2. oktober 2019 afholdte vi fyraftensmøde hos medlemsvirksomheden Synflex i Værløse. Udover 
en spændende introduktion af virksomheden fik vi sat fokus på digitalisering af SMV-virksomheder. 

Dels ved en virkelig digital historie om en digitaliseringsrejse fra en af vores medlemsvirksomheder 
og dels med et godt indspark fra Copenhagen Businesshub omkring digitale støtte ordninger til 
SMV-virksomheder. Slutteligt var det netværkstid. 

VERDENSMÅL & NYTÅRSKUR 

I Erhvervskontaktudvalget afholdt vi i efteråret 2019 et EKU-møde med fokus på verdensmålene. 

Det stod hurtigt klart, at det var et arbejde der kunne samle erhvervsliv, store som mindre 
virksomheder og kommunalpolitikere. Vi besluttede derfor at nedsætte en arbejdsgruppe som 
skulle generere ideer, til gennemførelse eller til inspiration. Arbejdsgruppens oplæg blev 
præsenteret på årets nytårskur i Galaksen af Erhvervsforeningens formand og undertegnede.  

Efterfølgende er arbejdsgruppens vilkår blevet alvorligt besværliggjort af Corona -pandemien. Det 
er dog målet at ved EKU mødet i december 2020 fremlægger arbejdsgruppen, resultatet af dens 
arbejde. 

INDKØBSARRANGEMENT 

Sammen med Furesø kommune og Erhvervsforeningen gennemførte vi på rådhuset et 
arrangement omkring Kommunens 2020 udbud, 2020 indkøbs puljer og ikke mindst omkring den 
fortsatte udvikling af COMDIA. Efterfølgende var der masser af workshop muligheder i rådhusets 
foyer. Et succesfuldt arrangement med stor deltagelse og stor spørgelyst. 
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CORONA HJÆLP 

Resten af perioden har for os alle stået i Coronaens tegn. Furesø kommune rakte hurtigt ud til 
erhvervslivet i form af bl.a. et on-line EKU-møde, hvor vi sammen generede en række ideer. Furesø 
kommune var selv meget hurtige på aftrækkeren med initiativer, som bl.a. tilladelser til 
udeservering for kommunens restauranter og cafeer. Udskydelse af betaling af dækningsafgift. 
Fremskyndelse af betaling af regninger og da det kommunale anlægsloft af folketinget blev løftet, 
var Furesø kommune hurtige til at fremskynde investeringer. Sammen generede vi ideen om 
erhvervslivets fast-track ordning på kommunens hjemmeside, hvor erhvervslivet kan få guidens til 
de mange støtte ordninger som blev genereret ved pandemiens start. 

I den seneste periode af pandemien, ser vi desværre en større arbejdsløshed i kommunen ikke 
mindst iblandt akademikere. Jobcenteret og Erhvervslivet vil den kommende tid, forsøge med en 
særlig indsats for denne gruppe borgere. 

Det har været overordentligt opløftende at se sammenholdet under disse surrealistiske 
omstændigheder.  

UDSKYDELSE AF GENERALFORSAMLINGEN 

I Maj måned måtte vi i bestyrelsen desværre tage beslutning om at udskyde generalforsamlingen 
til d. 8. oktober grundet de særlige Corona omstændigheder. For at sikre foreningens drift sendte 
vi dog foreningens regnskab ud til godkendelse iblandt foreningens medlemmer.  

Nu har vi desværre oplevet en stigning i Corona smittede og en lang række nye restriktioner har 
ramt os alle i Danmark. Vi har derfor i Furesø INDUSTRI besluttet at aflyse årets generalforsamling. 
Hvilket vi med udgangspunkt i vedtægterne er klar over vi ikke har hjelm til, dog tror vi ikke at der 
er mange foreningsvedtægter der tager højde for den nuværende situation. Der vil derfor først 
blive afholdt generalforsamling i Furesø INDUSTRI til foråret/sommer 2021.  

STÅ SAMMEN / INSPIRER 

Der er ingen tvivl om at den aktuelle situation giver mange søvnløse nætter til vores 
medlemsvirksomheder. Jeg syntes at vi alle oplever et enormt sammenhold og aldrig har vores 
forening været så vigtig som netop nu, hvor netværk, gensidig inspiration bliver vigtige 
ingredienser for vores vej ud af denne krise som er ved at udvikle sig, ikke kun som en 
sundhedskrise men som et mareridt for erhvervslivet, der skal manøvrere i de konstante ændringer 
og vilkår for at drive virksomhed.  

Det er mit inderlige håb at vi alle kommer styrket ud denne situation. 
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Slutteligt vil jeg gerne takke bestyrelsen, Furesø Kommune og Furesø erhvervsforening for det 
konstruktive og inspirerende samarbejde. 

De bedste hilsner 

Furesø INDUSTRI 

Mogens Brusgaard 

Formand 

 

#Holdhjuleneigang #ståsammen # FuresøINDUSTRI #Furesøkommune 

 

 


