Nye tider....
Det er svært at være andet end optimist
når man ser på den generelle udvikling for
nordvestfyn. Der er nemlig på flere områder
gang i Middelfart i øjeblikket.....
Byggemodning af erhvervsarealet ved
Stensgårdvej – klods op ad motorvejen.
Med kommunens salg af jord til private
investorer/entreprenører er der kommet
gang i byggemodningen. Samlet set kan
der nu tilbydes erhvervsarealer i Middelfart, Nørre Aaby og Ejby i næsten alle prisklasser – og det tæt på motorvejen!!!
Trianglen. Exclusive kontor- og butiksarealer ved KulturØen med udsigt over
Lillebælt. Et kommende trækplaster for
Middelfart.
Teglgårdsparken. KPC og Middelfart
Sparekasse har planer for dele af det gamle

hospital, der blev opkøbt i foråret. Nye
erhvervsvirksomheder er på vej til Teglgårdsparken....
... herudover er der bl.a. gang i:.
KulturØen – naturligvis!
Sparekassens boliger på havnefronten.
Exclusive boliger midt i Lillebælt.
Bosætningskampagne i Nørre Aaby og
Ejby. Målrettet markedsføring af de
mange lukrative bosætningsmuligheder
på Nordvestfyn.
Fænøsundpark. Exclusive boliger
(se www.fanosundpark.dk).
Hindsgavl renovering. Renovering og
udbygning af det gamle slot for over
100 mio. kr.
Kurbad i Borgmestergaarden.
Byfornyelse i Middelfart. Tocifret
millionbeløb over de næste 5 år.
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Middelfart Erhvervscenter
Ny erhvervskonsulent på
Middelfart Erhvervscenter

Tina Eisenhardt

Middelfart Erhvervscenter har pr. 1.august
2004 ansat cand. merc. Tina Eisenhardt som
ny erhvervskonsulent. Dette sker som led i
den udvikling Middelfart Erhvervscenter
gennemgår som følge af samarbejdet med
Ejby-Nørre Aaby Erhvervsråd.
Tina Eisenhardt indgår i samarbejdet
omkring at udvikle og fastholde et gunstigt
erhvervsklima i de tre kommuner
Middelfart, Ejby og Nørre Aaby samt
understøtte og bidrage til de innovative
miljøer i regionen.
Tina Eisenhardt er uddannet cand. merc. i

International Virksomhedsøkonomi fra
Aalborg Universitet. Hendes erhvervserfaring er bred og indeholder bl.a.:
Virksomhedskonsulent i Trekantområdet:
sparring for private virksomheder. Kvalitets- og miljøansvarlig på BM elektronik.
Markedsføring for Merrild Kaffe.
”Jeg glæder mig meget til at indgå i samarbejdet omkring at udvikle og sparre med
de tre kommuners virksomheder og kommunale aktører, og håber at jeg kan bidrage
til at understøtte regionen som et erhvervsmæssigt godt centrum, og herigennem
skabe en positiv vækst for erhvervslivet i
området”, udtaler Tina Eisenhardt.

Middelfart Erhvervscenter
Middelfart Erhvervscenter indgår i samarbejdet om at udvikle et gunstigt erhvervsliv i de tre
kommuner Middelfart, Ejby og Nørre Aaby samt være sparringspartner for rådenes medlemsvirksomheder. Derudover er Erhvervscentret etableringsvejleder for iværksættere i lokalområdet. Middelfart Erhvervscenter understøtter de to erhvervsråd med følgende bestyrelser.

Ejby-Nørre Aaby Erhvervsråd
Formand: Jørn Sørensen, afdelingsdirektør, Fionia Bank A/S, Ejby.
Næstformand: Erling Poulsen, statsautoriseret revisor, Leo Olsen & Dalgaard, Middelfart.
Peter Rishøj, murermester, Rishøj & Andreasen, Gelsted.
Jørgen Hansen, Lene & Jørgen, Ejby.
Ib Matthiesen, Sadelmageren, Nørre Aaby.
Freddy Elbæk, direktør, VBG Produkter A/S, Ejby.
Carsten Simonsen, direktør, CSI Service ApS, Nørre Aaby.
Anders Schebye, direktør, Schebye Teknik ApS, Nørre Aaby.
Suppleanter: Torben Johansen, Vestfyens VVS-service.
Claus Ahlmann, Hoffmann A/S, Hoffmann Teknik, Nørre Aaby.

Middelfart Erhvervsråd
Formand: Per Conradsen, statsautoriseret revisor, PWC.
Næstformand: Henning Borgersen, direktør Tel-ka A/S.
Jørgen Pedersen, direktør, Pettinaroli A/S.
Jørgen W. Lorentsen, direktør, Bekaert Handling A/S.
Ferry Berg, filialdirektør, Danske Bank A/S.
Bent Ove Madsen, direktør, Pedersen & Madsen A/S, DA-repræsentant.
Svend Åge Hansen, direktør, Strib Radio & TV ApS.
Leif Dahl Christensen, afdelingsleder, LO-repræsentant.
Steen Dahlstrøm, borgmester, Middelfart kommune.
Morten Weiss-Pedersen, byrådsmedlem, Middelfart kommune.
Sigurd Hansen, byrådsmedlem, Middelfart kommune.
John Kistvad, Turistforeningen for Ejby, Middelfart og Nørre Aaby.
Las Petersen, Middelfart Handelsstandsforening, Bedemandsforretningen ApS.
Kommiteret medlem (uden stemmeret):
Søren Andersen, kommunaldirektør, Middelfart Kommune
Jørn Sørensen, direktør, Fionia Bank A/S, Ejby. Formand for Ejby-Nørre Aaby Erhvervsråd
Suppleanter: Allan Nielsen, C.A. Nielsen ApS.
Preben Andersen, El-Consult

Samarbejde med Ejby-Nørre
Aaby Erhvervsråd
Den 1. januar startede Middelfart
Erhvervscenter samarbejde med Ejby-Nørre
Aaby erhvervsråd. Det betyder, at det samlede antal virksomheder under erhvervcentret nu tæller over 290 (!), og at erhvervscentret har fået mulighed for at ansætte
erhvervskonsulent Tina Eisenhardt.
Serviceniveauet overfor medlemmerne vil
derfor blive højnet, og alle medlemmer kan
derfor vente besøg af enten erhvervschef
Niels Chr. Hammelev eller erhvervskonsulent Tina Eisenhardt.

Nyt forum for erhvervsleje
og erhvervsjorde
Middelfart Erhvervscenter modtager løbende henvendelser fra udbydere af erhvervslejemål, samt henvendelser fra interesserede lejere til erhvervslejemål. Da det er vigtigt, at vi får parret disse aktører bedst
muligt, er Erhvervscentret i gang med at
udvikle et funktionelt website, der kommer
til at fungere som et fælles register/forum
for at udbyde og efterspørge erhvervslokaler, -ejendomme og erhvervsjorde. Det er
hensigten at lave sitet i samarbejde med
lokale ejendomsmæglere.
Selvom registret først ventes færdigt i slutningen af 2004, er erhvervscentret naturligvis allerede nu behjælpelig med henvisninger til egnede erhvervsfaciliteter.
For yderligere information kontakt
Middelfart Erhvervscenter på tlf.: 64 41 40 60.

Iværksætterrådgivning
Behovet for stadig nytænkning og udvikling i det nordvestfynske erhvervliv er en af
grundene til, at Middelfart Erhvervscenter
til efteråret igen præsenterer en ny række
kurser for iværksættere. Iværksætterkurset,
der henvender sig til alle personer, der går
med tanker om at starte selvstændig virksomhed, indledes med et informationsmøde
d. 1 september. Udover kurset tilbyder
Middelfart Erhvervscenter løbende gratis
etableringsvejledning til alle interesserede i
de tre nordvestfynske kommuner.
Derudover har Fyns Erhvervscenter igangsat
et projekt, hvor iværksættere kan modtage
udvidet rådgivning. Hvilket betyder, at man
udover de 4 timers gratis etableringsvejledning, nu kan få op til 12 timers ekstra rådgivning hos lokale private rådgivere (f.eks
revisor, advokat, markedsføring). For nærmere oplysninger og vejledning kontakt
Middelfart Erhvervscenter på tlf.: 64 41 40 60.

FOKUS
Generationsskifte og professionelle bestyrelser er to væsentlige arbejdsområder for
Middelfart Erhvervscenter og dermed
begge de to nordvestfynske erhvervsråd.
Derfor vil det næste års arrangementer
blive præget af disse fokusområder.
I efteråret starter vi med et ”gå-hjem møde”
om generationsskifte.

Generationsskifte
Flere af medlemsvirksomhederne står foran
et ejerskifte, hvorfor Erhvervscentret naturligt vil holde fokus på vigtigheden af, at
man som virksomhedsejer i god tid gør sig
grundige overvejelser omkring ejerskiftet. I
den forbindelse afholder Middelfart
Erhvervscenter et arrangement i oktober
måned for medlemmerne af Middelfart
Erhvervsråd samt Ejby-Nørre Aaby
Erhvervsråd. Arrangementet bliver afholdt
som et ”gå-hjem møde ”, hvor fokus vil
blive på generationsskifteproblematikken.
Der vil i aftenens løb blive fremlagt konkrete forslag til, hvordan man kommer i gang
med processen. Se arrangementskalenderen.

Professionelle medlemmer i
bestyrelsen?
Middelfart Erhvervscenter vil arbejde for at
vi bruger hinandens viden bedst muligt. De
erfaringer, virksomhedsledere gør sig, kan
ofte betyde genveje for andre ledere. En
effektiv måde at bruge hinandens viden på
er professionelle bestyrelser. Derfor vil
erhvervscentret løbende arbejde med målrettede tiltag/input for at skabe stærkere
netværk med stærk vidensdeling blandt
medlemsvirksomhederne. Når erhvervschefen eller erhvervskonsulenten kommer
på besøg i jeres virksomhed, vil der bl.a.
være fokus på netværk.
Senest i foråret 2005 vil der også komme
generel orientering i kraft af ”gå-hjem
møder”.

Indhold i de
næste numre
Middelfart Erhvervscenter
vil med Erhvervsnyt fremover informere erhvervslivet om nye tiltag indenfor
erhvervsområdet, og vil i de
næste numre fokusere på
udvikling og nytænkning.
Bl.a. vil vi portrættere lokale
virksomheder med særligt
innovative, kreative, inspirerende og naturligvis også
gerne givtige forretningsområder.
Vi vil også være talerør for
lokale erhvervsledere og
øvrige meningsdannere, der
har noget på hjerte, som er
relevant for udviklingen og
nytænkningen i vort lokale
og regionale erhvervsliv. Så
har du noget på hjerte, må
du ikke tøve med at sende
det til erhvervscentret.
Indlæg til ”talerstolen”
kan mailes på:
mail@middelfart-erhverv.dk

Aktiviteter i
Middelfart Erhvervscenter

Virksomhedsbesøg
Som noget nyt vil Middelfart
Erhvervscenter arrangere virksomhedsbesøg for medlemmer af Middelfart og EjbyNørre Aaby Erhvervsråd. Første besøg vil
blive afholdt i efteråret og alle medlemmer
vil i den anledning modtage en skriftlig
invitation.

Niels Chr. Hammelev

Erhvervsnyt udgives af
Middelfart Erhvervscenter
Jernbanegade 77
5500 Middelfart
Tel. 64 41 40 60
Mail@middelfart-erhverv.dk.
Bladet udkommer til
medlemmer af Middelfart
og Ejby-Nørre Aaby
Erhvervsråd.
Oplag 700 stk.
Ansvarshavende redaktør
er erhvervschef Niels Chr.
Hammelev.

Arrangementskalender
September
01. Informationsmøde til iværksætterkursus.
14. Iværksætterkursus del I
21. Iværksætterkursus del II
28. Iværksætterkursus del III

Finansieringsguiden.dk

Oktober

Dette website giver et godt overblik over
mere end 150 finansieringstilbud til virksomheder i udvikling. Med søgefunktionerne
kan man hurtigt se, om virksomheden kan få
gavn af et eller flere af tilbuddene fra offentlige og private finansieringskilder. Man kan
ligeledes vælge at få information om finansieringsformer, finansiering af bestemte behov,
brancherettet og regionalt.
Kontakt også gerne Erhvervscentret for råd
og vejledning om virksomhedens finansiering.

05. Iværksætterkursus del IV
19. Iværksætterkursus del V
26. ”Gå hjem møde”, om generationsskifte.

Innovation i Trekantområdet
Middelfart er som bekendt medlem af
Trekantområdet Danmark (p.t. har vi formandsskabet). Middelfart Erhvervscenter
er aktive i kommunesamarbejdet, og deltager bl.a. i arbejdet med at kortlægge
Trekantområdets innovationskapacitet.
Projektet har primært til formål at afdække,
hvilke nye initiativer, der kan bringe innovationskapaciteten i Trekantområdet op på
et højere niveau samt at kortlægge mere
viden om erhvervslivets fremtidige udfordringer. Projektet kan følges på www.trekantomraadet.dk

November
Uge 46: Virksomhedsbesøg for medlemmer
af Middelfart Erhvervsråd og Ejby-Nørre
Aaby Erhvervsråd

2005
Program Forår
- Professionelle bestyrelser.
- Intrapreneurship.
- Virksomhedsbesøg
- Gå hjem møde ”kreativ idéudvikling”.

