BESTYRELSESMØDE
Tirsdag den 9. februar 2021 kl. 15.00-17.00
Sted:

Online via Teams

Deltagere:

Morten Gaardboe (formand), Vibeke Toft Müller (næstformand), Flemming
Erichsen, Knud Vincents, Jens-Ole Larsen, Jacob A. G. Stryhn, Torben Kjerulff, Pia
Kimer Jacobsen, Per Madsen, Anja Nordby
Årsrapport 2020
Internt årsregnskab 2020
Skattemæssigt årsregnskab 2020
Revisionsprotokollat 2020
Strategi 2021-2022
Status på KPI 2020
Rapport virksomhedsevaluering
Rapport kendskabs- og imageundersøgelse
Budget 2021
Strateginotat. Fremtidig erhvervsudvikling

Bilag:

Referat
1. Kort introduktion til det online mødeformat
IAB
2. Formanden byder velkommen
Formanden bød velkommen især til det nye digitale format og med ønske om at vi kan mødes
fysisk næste gang.
3. Orientering fra formanden
Formanden orienterede om at han har kvitteret Slagelse Erhvervsråd for en veludført nytårskur.
Han orienterede også om at der er aftalt ny arbejdsfordeling mellem Per og Anja, efter aftale
med formanden, for at frigive tid til Pers øvrige opgaver.
Formanden kvitterede ligeledes for en god modtagelse af de nye medarbejdere, i en svær tid og
deres præsentation på de sociale medier.
4. Per Madsen orienterer
Ny hjemmeside er i luften og fokus ligger på at kanalisere kontakt til vores konsulenter.
Opkøb af arealer: Et område der er brugt mange ressourcer på. Det lykkedes langt om længe at
købe ejendommen Skælskørvej 42 – 46 på i alt 110.000 m2. Handlen er på plads og arealet
overtages den 15.02.2021. Der er anmodet om ny lokalplan. Der er endvidere dialog med
naboerne om yderligere opkøb. Der er fin interesse for området allerede.
Japanvej/Kinavej er stort set udsolgt.
Korsør Erhvervspark har flere reservationer og skiltepylon til McDonalds er forhåbentlig på vej.
Projekt Gennemgribende grønne forandringer er helt på plads og opstartet. Ny medarbejder
Mette har ansvar for forløbet.

Virtuel Nytårskur blev afholdt d. 4. februar med ca. 50 deltagere. Borgmesteren, Bin2Bil, Geia
A/S og Fazade præsenterede.
Kursus i digitalt salg udsolgt med 22 deltagere. Sat op på 4 dage og afviklet indenfor 2 uger for
at imødekomme ”corona-behov”.
Bosætningsindsatsen: Er nu i en fast struktur med en arbejdsgruppe på 4 – 3 fra Kommunen og
Maria med 80 % af hendes tid.
Den Sjællandske Tværforbindelse: Arbejdet startet op med Erhvervslivet i Næstved og Slagelse –
Næstved Erhvervsforening og Slagelse Erhvervsråd assisteret af Næstved Erhverv og Slagelse
Erhvervscenter. Meget langsigtet indsats, 10 år+.
Fødevareklyngekontor: Indspark til K 17 og KKR. Møde med Erhvervshus Sjælland onsdag, den
10.02.2021.
Erhvervscentret har bidraget med oplæg til Lokal Hjælpepakke
Kort orientering om at kommunens virksomheder har i høj grad modtaget kompensation fra de
nationale hjælpepakker de har søgt.
Herefter havde bestyrelsen en samlet drøftelse om den aktuelle og fremtidige status på
erhvervsarealer.
Pia Kimer Jacobsen foreslog og bestyrelsen drøftede, at det uudnyttede erhvervsareal på Stigsnæs
skal have udviklingsfokus, såfremt der ikke opføres motorsportscenter på området.
5. Forelæggelse af regnskab for 2020, herunder godkendelse af årsrapport og
revisionsprotokollat
Per Madsen forelagde regnskabet for 2020 og kommenterede på det endelige overskud.
Overskuddet er især skabt med baggrund i en ekstraordinær udbetaling fra et EU-projekt,
refusion i forbindelse med barsel, sygdom og orlov samt udskudte/aflyste eller konverterede
(digitale) aktiviteter som følge af Covid-19.
Formanden kommenterede at det er tydeligt at der er en årsag til overskuddet og at det ikke er
Erhvervscentrets mål at akkumulere til egenkapitalen, men derimod at sikre erhvervsrettede
aktiviteter.
Bestyrelsen bekræftede endvidere den tidligere beslutning om at overskuddet placeres i en
”corona-pulje” til fremtidige aktiviteter der kan støtte virksomhedernes genstart som følge af
pandemien.
Bestyrelsen godkendte det fremlagte regnskab.
Per Madsen orienterede om at selve underskriftsaktiviteten vil foregå elektronisk.
6. Endelig godkendelse af strategi 2021-2022

Anja Nordby fremlagde strategien med indledning og layout. Bestyrelsen godkendte strategien.
7. Målsætninger og Handlingsplan for 2021, gennemgås på mødet
Per Madsen præsenterede KPI resultater for 2020 ift. antal unikke virksomheder vejledt,
kendskabsgrad og tilfredshed med service og kvalitet.
Anja og Per opstarter allerede nu en proces med medarbejderne, der handler om at se på nye
mål og målemetoder ift. den nye samhandelsaftale der skal forhandles med Slagelse kommune.
De nye mål ønskes drøftet med det politiske udvalg.
Jacob Stryhn foreslog at man benytter surveys via den nye hjemmeside i forhold til blandt andet
kendskabsgrad samt at det er en god idé med fysisk tilstedeværelse i især Korsør og Skælskør
som ligger lavest i kendskabsgrad.
Anja Nordby præsenterede det nye værktøj Decideact der træder i stedet for den gamle
handlingsplan. Værktøjet skal understøtte Erhvervscentrets drift og sikre implementering af den
nye strategi. Der afholdes medarbejderworkshop i uge 8.
Per Madsen præsenterede strateginotat ift. hhv. etablering af forum for de store DI
virksomheder samt et forum for langsigtet erhvervsudvikling. Begge initiativer i samarbejde med
Slagelse Erhvervsråd.
Jens-Ole Larsen pointerede at vi skal forholde os til om udfordringen er branding eller vilkår og
tilrette indsatsen efter udfordringen.
Jacob Stryhn foreslog at vi skal have skabt en stemning som til ErhvervsAwards, hvor der er
stolthed og fællesskab.
Anja Nordby orienterede om status på arbejdet med den nye samarbejdsmodel for Én indgang
til arbejdskraft/samarbejde med Jobcentret. De nuværende oplæg til aktuelle aktiviteter i
samarbejdet er etablering af Advisory Board med fokus på viden om virksomhedernes behov,
projektorganiserede samarbejde om specifikke emner som eksempelvis FNs verdensmål samt
en styrkelse af relationer og viden om hinandens produkter.
Bestyrelsen gjorde gældende at Slagelse Erhvervscenter støtter op om etablering af et Advisory Board
og vil indgå i det fælles samarbejde, i det omfang det giver mening og hænger sammen med de opgaver,
som Erhvervscentret er sat i verden til at løse.

8. Godkendelse af budget 2021
Anja Nordby præsenterede budget for 2021, hvor der bl.a. er fokus på aktiviteter med et højt
fagligt niveau, personlige netværk for erhvervskonsulenterne og fælles kompetenceudvikling.
Der budgetteres med et mindre overskud på kr. 79.000, men med en usikkerhed i forhold til
indtægt/udgift vedrørende ansættelse af detailhandelskonsulent der endnu ikke er afklaret.
Bestyrelsen godkendte budgettet.
9. Organisation og HR

Per Madsen orienterede om at der afholdes teamworkshop d. 3. marts omkring
teamsamarbejde og personprofiler.
Bolette går på pension pr. d. 1. september 2021 og der tænkes nye tanker omkring
opgaveløsningen i vækstfabrikken.
Per Madsen afholder løbende konsulentmøder for at styrke konsulenternes kompetencer og
fokus på de opsøgende virksomhedsbesøg.
10. Bestyrelsesforhold og revision
Formanden orienterede om at der ikke er bestyrelsesmedlemmer på valg, spurgte ind til en
eventuel udskiftning i forbindelse med det kommende kommunalvalg.
Flemming Erichsen og Knud Vincents orienterede om at en ny udpegning vil ske automatisk
efter valget.
Per Madsen spurgte ind til beslutningen omkring fastsættelse af formandshonorar. Bestyrelsen
drøftede dette og besluttede at punktet sættes på næste bestyrelsesmøde.
11. Eventuelt
Jens-Ole Larsen spurgte efter et ledigt stort lagerlokale. Per Madsen tager kontakt og hjælper
videre.
Knud Vincents havde en forespørgsel omkring det kommunale udbudssystem Comdia og
virksomheders oplevelse af at de ikke kommer i spil – og om Erhvervscentret kan være
behjælpelige her.
Jacob Stryhn havde erfaring med systemet og fortalte at man som virksomhed skal være meget
aktiv selv. Comdia er ikke det bedste system.
Det besluttedes at Per Madsen bringer problematikken til samarbejdsudvalget og eventuelt
gennemfører en evaluering.
Knud Vincents havde endvidere en forespørgsel omkring kommunens forsamlingshuse. Slagelse
Erhvervscenter har gjort en indsats men resultatet blev at de ikke havde adgang til de nationale
hjælpepakker. Kan Erhvervscentret gøre mere for at hjælpe videre. Per Madsen følger op og
drøfter sagen med den ansvarlige medarbejder.

