BESTYRELSESMØDE
Torsdag den 13. august 2020 kl. 08.00-10.00
Sted:

Slagelse Erhvervscenter
Sdr. Stationsvej 26, 1. sal
4200 Slagelse

Deltagere:

Morten Gaardboe (formand), Vibeke Toft Müller (næstformand), Flemming
Erichsen, Knud Vincents, Jacob A. G. Stryhn, Torben Kjerulff, Pia Kimer
Jacobsen, Anja Nordby, Per Madsen (online)

Bilag:

Afbud fra: Jens-Ole Larsen
Revideret budget 2020
Halvårsregnskab 2020
Status dokument KPI’er
Handlingsplan 2020 (opdateret for 2. halvår)

Referat
1. Orientering fra formanden
Formanden bød velkommen og orienterede kort om den seneste periode som har
været præget af uro på baggrund af Covid-19, men også har budt på et højt og flot
aktivitetsniveau. Corona har præget opstarten i stueplan, men der er nu et stigende
aktivitetsniveau.
Som tidligere meddelt er der modtaget en opsigelse fra Rasmus, som har fået sit
drømmejob i egen hjemby. Stillingen som detailhandelskonsulent vendes i øvrigt
under senere punkt.
Orienterede i øvrigt om afholdt møde med kommunaldirektør Frank Andersen hvor
dagsordenen indeholdt status samt drøftelse om kommunikationsveje mellem SEC og
SK. Der er desuden aftalt møde med Flemming Kortsen og et samlet møde mellem
bestyrelsen i SEC og udvalget er i støbeskeen.
Der orienteres til slut om møde med Slagelse Erhvervsråd, der repræsenteredes af Kim
Bøhmert. På mødet drøftedes muligheden for sekretariatsbetjening hhv. kontorplads
hos SEC. Videre dialog pågår.
2. Per Madsen orienterer (deltager via Teams)
PBM orienterede om den seneste tids begivenheder i centret, herunder en fyldig
orientering om medarbejdersituationen samt:

Kathrine der er praktikant er startet op og vores verdensmålsværktøj er virkelig godt
undervejs – spørgeskema og opfordring til at besvare er netop sendt ud i verden (se
LinkedIn eller facebook.
Der har været afholdt MUS-samtaler og medarbejderne har revideret deres
aktivitetsplaner.
Der er været en del iværksættervejledninger, en del henvendelser omkring hjælp i
forbindelse med den kommunale sagsbehandling, men også omkring erhvervsgrunde
og ikke mindst lokaler. I den forbindelse nævntes bl.a. følgende eksempler:
Lubi Vikar & Rekruttering med i alt 12 arbejdspladser flytter til Slagelse pr. d. 1.
september.
Ny jagt, fiskeri og outdoorbutik åbner den 28.08. 2020 kl. 09.00 på Smedegade – OBS
åbning er udskudt til d. 10. september.
Spændende dialog om projekt med studieboliger i Slagelse.
Liselund bliver højskole – SEC har hjulpet på forskellig vis.
Opkøb af arealer til erhvervsmæssig anvendelse: PBM har deltaget sammen med
Kommunens folk.
Tidligere stationsbygning i Skælskør: Erhvervscentret deltager i en gruppe, som prøver
at udvikle den tidligere stationsbygning i Skælskør, som p.t. ejes af Harboe. Der er
etableret samarbejde med SKEF og både PK og JS tilkendegiver at der er igangsat
initiativer der retter sig mod de yngre målgrupper – ift. Aktivering i aftentimerne,
iværksætteri mv.
Der er enighed om at tænke sammen om tiltagene og udnytte alle muligheder for
synergi og opbakning.
Dragens Hule: Blev afholdt i stueetagen på Posthuset med 5 spændende virksomheder
og et meget kompetent panel. Tiltaget må betegnes som en stor succes og forventes
gentaget i november.
Bosætningsindsatsen: SEC deltager særdeles aktivt i arbejdsgruppen.
Iværksætteruddannelse: Starter op igen i samarbejde mellem Sorø Kommune, Zealand
og Erhvervscentret. Info-møde d. 25. august.
Flere arrangementer er planlagt på Posthuset bl.a. i samarbejde med konsulenter fra
det eksterne konsulentkorps.
Business Brunch starter op igen. Den første d. 28.08. hos Slagelse Lift.
Virksomhedsbesøg med borgmesteren: Virksomhedsbesøgene genoptages den 20.08.

Musikarrangement på P-pladsen d. 28. og 29. august afholdes af bl.a. iværksætter og
lejer i den blå barak Miguel Calderon.
TK udtrykker bekymring for arrangementet og dettes betydning for SEC. AN
redegjorde for de praktiske omstændigheder og SECs ansvar ifm. arrangementet.
ErhvervsAwards: Afvikles, dog med reduceret antal gæster og en masse tiltag ift.
COVID-19 situationen.
Posthuset, stueplan: Antal arrangementer i stueplan tager fart og ny lejer er inde
(brætspilscafe).
Slagelse Kommune har valgt at aflyse SUK-festivalen. Vi er en del af
planlægningsgruppen og der sigtes mod en online version i stedet.
3. Budgetopfølgning og forventninger til resten af 2020
Formanden orienterer om at der forventeligt vil være et større overskud ved årets
udgang. Baggrunden herfor er udskudte og aflyste aktiviteter pga. Covid-19 samt fuldt
honorar fra EU projektet Lean Landing. PBM har fokus på dette og forsøger så vidt
muligt at højne aktivitetsniveau til glæde for de lokale virksomheder, fremtidssikrer
gennem bl.a. ny hjemmeside, uddannelse og andre tiltag.
Der drøftedes muligheden for at indgå i dialog med udvalget om evt. at ”udbrede”
budgetoverskuddet til brug over de kommende år, på baggrund af den særlige
situation der har påvirket hele samfundet.
4. Godkendelse af halvårsregnskab for 2020
Punktet behandledes sammen med pkt. 3.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
5. Status detailhandelskonsulent
Bestyrelsen drøftede den nuværende situation og handlingsmuligheder.
VM pointerer at den opnåede erfaring kan bruges til en skarpere rekruttering af evt.
ny kandidat.
Beslutning:
Bestyrelsen beslutter at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af VM, PBM, TK, PK og
JS. Gruppen mødes inden strategiseminaret d. 22. september og definerer opgaverne
for detailhandelskonsulenten forud for et evt. opslag. VM er tovholder, AN
understøtter med det praktiske.
PK og JS bidrager med muligheden for brug af ekstern bistand til specifikt definerede
opgaver i Rasmus’ fravær.

6. Revitalisering af Vækstfabrikken
Bolette holdt et kort oplæg om de gennemførte og planlagte forandringer i
Vækstfabrikken. Belægningsprocenten er skal gerne løftes efter en stor og positiv
fraflytning til Posthusets 2. sal.
Bestyrelsen drøftede indholdet i vækstfabrikken udover de fysiske rammer og Bolettes
forklarede kort om det samlede tilbud. Derudover drøftedes markedsføring af
vækstfabrikken og muligheden for at udbrede gode historier gennem
erhvervsforeningerne.
VM nævner at vi bør styrke samarbejdet med Zealand om deres faste pladser i
vækstfabrikken som ikke har været anvendt i en længere periode.
Der opfordres til slut til at bruge bestyrelsen og deres erhvervsnetværk når der skal
findes mentorer til nye lejere i vækstfabrikken.
7. Konsistenstjek omkring målsætning og planer
PBM præsenterede de seneste tal for virksomhedskontakt (vedhæftet dagsordenen
som bilag) og tilfredshed (eftersendt midlertidige tal for 1. halvår).
Tallene er tilfredsstillende og det forventes at vi kan nå i mål med årets samlede
målsætninger.
8. Status på Samhandelsaftale med Slagelse Kommune
Formanden og PBM orienterede om status på revideret samhandelsaftale med
Slagelse Kommune bl.a. på baggrund af udskiftningen i fast kontaktperson hos
kommunen. Aftalen blev politisk behandlet i februar 2020 og ligger i princippet klar til
underskrift. Dog er der meget kort tid til at hele aftalen skal genforhandles.
Bestyrelsen drøftede behovet for en ny aftale og der var enighed om at det er godt at
have formaliteterne på plads, men også forståelse for at en ny forhandling indledes
formentlig allerede til oktober.
Der sigtes mod en ny 2-årig aftale ved genforhandlingen.
9. Aktivitetsoplæg for 2. halvår 2020 (Handlingsplan 2020)
Handlingsplan 2020 var medsendt som bilag og AN orienterede kort om at der
planlægges at bruge et nyt og mere simpelt format til næste handlingsplan. Fokus er
på at skabe overblik og kunne dokumentere resultater.
JS foreslår systemet e-regnskab. Der samtidig kan tidsregistrere.
MG foreslår at AN undersøger mulighederne for at anvende et sådant system i stedet
for den nuværende form.
10. Evt.
JS orienterer om et nyt projekt i Korsør omhandlende cykelturisme.

Der var klar begejstring for projektet og bl.a. PK bød ind med muligheder for
samarbejde.
PK orienterede efterfølgende om SKEF projekt omkring Lagunestien hvor der er søgt
LAG midler og afholdt møde med Borgmesteren. Her er der bl.a. fokus på
overnatningsmuligheder.
TK orienterede om at der fra Business Slagelse er fremsendt brev til borgmesteren
omhandlende en stigende utryghed på Nytorv samt manglende parkeringsvagter, der
resulterer i for få parkeringspladser i bymidten.
Det aftales at KV og FE bærer disse opmærksomhedspunkter med videre og PBM
retter henvendelse til rette vedkommende i kommunens administration.
AN opfordrede bestyrelsen til at følge erhvervscentrets aktiviteter på de sociale
medier.
Facebook – https://www.facebook.com/slagelseerhvervscenter/ og
https://www.facebook.com/Posthuset.slagelse/

LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/slagelse-erhvervscenter/
Instagram - https://www.instagram.com/posthuset_i_slagelse/?hl=en

Derudover er der nyhedsbrevet som alle gerne skulle modtage. Giv besked til AN
såfremt dette ikke er tilfældet.

