FURESØ MAJ 2021

KÆRE MEDLEMMER- OG VENNER AF FURESØ INDUSTRI.
Det er blot 9 måneder siden jeg skrev den sidste beretning, i forbindelse med vores alternative
”generalforsamling” som vi p.g.a. Covid- 19 afholdte via e-mail. På trods af, at vi efter endnu en
nedlukning af landet, er i gang med at lukke landet op igen og udrulle vacciner og vi ser positive
indikatorer på at vi er ved at se vejs ende i denne limbo med Corona, har vi i bestyrelsen valgt at vi
endnu engang og forhåbentligt sidste gang afholder generalforsamlingen via e-mail. Vi håber
selvklart på at vi i sensommeren kan mødes igen i forbindelse med sommerevent og
medlemsmøde. Til den tid er vi forhåbentlig ude over brugen af mundbind og andre restriktioner.

GENERELT.
I perioden siden sidste GF september 2020, har vi haft begrænset aktivitet udadtil. Den har
begrænset sig til et enkelt Webinar om digitalisering og adskillige nyhedsbreve. På de indre linjer
har vi sammen med Furesø kommune og Furesø erhverv haft fokus på at hjælpe, støtte og
inspirerer, de virksomheder der har lidt mest under denne pandemi. Vi har ligeledes være optaget
af at forbedre rammevilkårene for virksomhederne i kommunen og mere konkret indgå i en ny
partnerskabsaftale med Furesø Erhverv og Furesø Kommune.

WEBINAR OG ERFARINGSUDVEKSLING OMKRING DIGITALISERING
På opfordringer fra medlemmer, gennemførte vi primo december et webinar med fokus på
digitalisering af SMV-virksomheder. Det blev til en spændende eftermiddag med indlæg fra
Jahn/Baselabet, Konsulentvirksomheden Grape og 2 medlemsvirksomheder Aasted & NCK der
ligeledes formidlede ud af deres digitale erfaring. Mødet var godt besøgt i ”skyen”, spørgsmålene
mange og feedbacken fantastisk. Så tak til alle for deltagelse, bidrag og feedback. Vi har naturligvis
fået blod på tanden på lignende on-line events og hører gerne fra medlemmer om ønsker til
aktuelle/relevante temaer.

BESTYRELSEN I FURESØ INDUSTRI:

MOGENS BRUSGAARD
JØRGEN GODT OLSEN
ARNE HAMMER
CHRISTIAN AASTED
GREGERS BISGAARD
JESPER GLYB
SOLVEIG BISGAARD
JAHN FREDRIK HERMANSEN

WEXØE A/S
NCK A/S
FARUSA Emballage A/S
Aasted ApS
SIMI A/S
Hareskov Elektric A/S
SIMI A/S
BASELABET ApS

M: formand@furesoeindustri.dk
M: jgo@nck.dk
M: hammer@farusa.dk
M: christian.aasted@aasted.eu
M: gb@simi.dk
M: jeg@hareskov-elektric.dk
M: sb@simi.dk
M: jahn@baselabet.dk

T: 40 70 14 44
T: 22 44 44 39
T: 44 34 09 90
T: 44 34 81 20
T: 40 42 12 48
T: 44 48 48 01
T: 40 41 04 05
T: 40 16 30 65

PARTNERSKABSAFALE.
Under forhandlingerne til den nye partnerskabsaftale, som blev indgået i december 2020 og i
januar 2021 godkendt af byrådet, stod det hurtigt klart at denne aftale ikke kunne gennemføres ud
fra samme skabelon som har været anvendt ved de seneste aftaler. Furesø kommune var p.g.a.
Covid-19 ikke i stand til af forpligtige sig til nedsættelse af dækningsafgiften og erhvervsforening
og Furesø industri ikke i stand til at forpligte sig til ansættelses mål af selvsamme årsag. Vi blev
dog enige om rammerne for at arbejder sammen på en række vigtige og relevante områder og en
slags opfølgnings værktøj med mål fordelt på kvartaler for den 2-årige aftale, således at vi sikrer
fremdrift på de konkrete områder.

Aftale områderne omfatter:
• Videreudvikle aktivt og stærkt iværksættermiljø
• Verdernsmål og 2030-mål bliver til Furesø-virkelighed
• Rekrutteringssamarbejde styrkes mellem Jobcenter og erhvervsliv
• Mere synlig erhvervsservice
• Lokale indkøb udbredes via digital platform
• Skoler og erhvervsliv bringes tættere sammen
• Flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse

ON-LINE INDKØBS ARRANGEMENT.
I lighed med sidste år, afholdt vi med Furesø kommune det årlige indkøbs arrangement. I år var der
tale om en on-line event. Hvor der blev orienteret om fremdrift med den digitale indkøbsplatform
Comdia, anlægsbudgetter og andet relevant.
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BORGMESTEREN DELTOG I VÆKST PARTNERSKAB.
Borgmester Ole Bondo repræsenterede regionhovedstaden i regeringens vækst partnerskab som
under ledelse af Novo`s CEO hurtigt kom til at dreje sig om medico og velfærdsteknologi. For at
klæde sig bedst muligt på til dette arbejde etablerede Ole Bondo en lokal følgegruppe, bestående
af flere af Furesø industris medlemsvirksomheder.

SOMMEREVENT
Den årlige nytårskur, blev også aflyst pga. pandemien, og ideen om et erhvervssommertræt
opstod. I første omgang var planen 15. juni. Men da vi forventer deltagelse af ca. 350 personer er
også denne event udskudt til slutningen af august. Det er Furesø kommune i samarbejder med
erhvervsforeningerne der er arrangør og vi håber alle selvklart på stor opbakning til det første
arrangement hvor vi alle kan samles.
Slutteligt vil jeg gerne takke bestyrelsen, Furesø Kommune og Furesø erhvervsforening for det
konstruktive og inspirerende samarbejde og ønske alle en fantastisk og coronafri sommer.

De bedste hilsner
Furesø INDUSTRI

Mogens Brusgaard
Formand
#Hold hjulene i gang #stå sammen # Furesø industri #Furesø kommune
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