Iværksætterboom
i Ny Middelfart
Af erhvervschef Niels Chr. Hammelev,
Middelfart Erhvervscenter.

Vort velfærdssamfund bliver stadigt
dyrere, så det er uhyre vigtigt, at vi gør
alt for at underbygge væksten i erhvervslivet - specielt i en tid med outsourcing af
danske virksomheders produktion til
andre lande. Hos Middelfart Erhvervscenter arbejder vi netop med at stimulere
og underbygge væksten i vort område, så
vi kan fastholde og forhåbentlig udbygge
vor velfærd. En væsentlig betingelse for
væksten er, at vi skaber nye og bæredygtige virksomheder, og at vi derfor forstår
at satse på iværksætterne. De er vor bedste
råvare i Danmark...!

Mange discipliner
Iværksættere er et bredt begreb, som
dækker over mange forskellige typer af
forretningskoncepter. Men fælles for dem
alle er, at de har et drive til at ville og
kunne selv. Udover at de skaber job til
sig selv, og efter 3 år i gennemsnit også
beskæftigelse til 2-3 andre, har de som
oftest tænkt globaliseringen ind i deres
forretning fra starten. De har ofte et koncept med afgrænsede kompetencer og
ydelser, der let kan kommunikeres ud og
dermed kan klare sig i den globale verden.
De er specialister på hvert deres felt.
Men iværksætteren skal kunne spænde
over mange discipliner: Budgettering,
bogføring, markedsføring, indkøb, diverse
regler og på sigt også ledelsesmæssige

perspektiver. Hos Middelfart Erhvervscenter hjælper vi netop iværksætterne
med at spænde over alle disse områder.
Vi afholder målrettede kursusforløb,
giver individuel sparring og etablerer
nyttige netværk blandt iværksætterne,
således at vi sikrer, at flest mulige kommer rigtigt fra start.

Vi er gode til iværksætteri på Nordvestfyn. Det kan vi være stolte af. Men det er
vigtigt, at vi støtter professionelt op om
ildsjælene. Vi bør afse flere ressourcer til
at understøtte iværksætterne i vort område. Investeringen i hjælpen af iværksættere er ikke bare givtig - den er nødvendig for vor velfærd.

Iværksætterhus
Der har vist sig et stærkt behov for et
iværksætterhus i vort område. Et sted
hvor iværksætterne kan dele faciliteter og
dermed spare omkostninger. Men vigtigst
af alt, ét sted hvor de kan dele erfaringer
med hinanden og styrke udbygningen af
deres forretningskoncepter. Vi har derfor
nedsat en arbejdsgruppe, som er i fuld
gang med at undersøge, hvilken model
der er mest bæredygtig for vore tre kommuner. Vi håber at kunne bringe godt nyt
omkring et iværksætterhus inden længe.

Opkald på ovennævnte telefon stilles
direkte videre til Middelfart
Erhvervscenter

Vækst i top
Og så til det bedste af de hele: Antallet af
iværksættere i de tre nordvestfynske
kommuner næsten boom’er i øjeblikket.
For året 2005 har vi til dato haft kontakt
med over 35 nye iværksættere på erhvervscentret, hvilket næsten er en fordobling i
forhold til sidste år. En fantastisk udvikling som vi skal gøre alt for at fastholde
og evt. udbygge.
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Eftertragtet
iværksætterkursus

Succes på
iværksætter-fronten !!

30 iværksættere havde valgt at deltage
på forårets iværksætterkursus. “Holdet
blev hurtigt overtegnet, og der opstod
allerede efter den første aften en god
synergi blandt deltagerne. De udvekslede erfaringer på kryds og tværs og
var gode til at bruge hinanden”, udtaler
erhvervskonsulent Tina Eisenhardt. På
de 5 kursusaftener blev der givet gode
råd og konkrete værktøjer til at starte
egen virksomhed. Deltagernes potentielle virksomheder spænder bredt lige
fra produktudvikling over produktion
til butiksdrift - så alt i alt en meget
spændende iværksættergruppe.

I Middelfart, Ejby og Nørre Aaby er der
turbo på folk, som starter egen virksomhed op! I 2005 har over 35 personer henvendt sig på Middelfart Erhvervscenter
for at få gratis rådgivning om etablering
af virksomhed. Det er tale om en kraftig
stigning i forhold til sidste år.

Endnu et netværk
har set dagens lys
Med baggrund i efterårets succes med
at etablere netværk for iværksættere
igangsættes nu endnu et af slagsen.
Forårets hold af iværksættere fra iværksætterkurset danner derfor netværk
nr. 2. Formålet er det samme, nemlig at
deltagerne kan udveksle erfaringer og
udnytte hinandens kompetencer.
Erfaringerne fra netværkene er så positive, at der via Middelfart Erhvervscenter fast etableres nye netværk efter hver
kursusaktivitet for iværksættere. Én-to
gang om året samles alle netværkene og
erfaringsudveksler.

www.startguiden.dk
Link til opstart af virksomheder.

Nedenfor ses et udpluk af de iværksættere,
som er godt i gang, og som er bagved tallene for 2004/2005:

Waterway Shipping
Shippingbranchen. Har etableret firmaet
i 2004, og har en baggrund indenfor
branchen. www.waterway.dk

Good-buy Company
Handel med elektronikprodukter fra
Østen. Specielt gør de meget i genopladelige batterier og opladere. Etableret i 2004.
www.good-buy.dk

Pia Just Andersen
Psykoterapi. Med en baggrund som
psykiater tilbyder PJA nu fra egen praksis
psykoterapi (individuelle og parterapiforløb), undervisning og supervision.
Etableret i 2005.

TMT Medical Supply
Handel med affedtningsmidler til industrien. Derudover produktudvikling af
smertelindrende kølegel.
www.removal.dk

Gypsy Queen
Website med Scrapbooking. Sitet har
både en internetbutik, hvor alle materialerne sælges, men er også et forum for
folk, som laver scrapbooking. Derudover
findes et galleri på sitet, hvor man kan
inspireres af andres billeder.
www.gypsyqueen.dk

DIVA
Salg af modetøj til kvinder. Butik etableret
i Middelfart Centrum i 2004.

KBR Print og Web
Udarbejder grafiske løsninger og efterfølgende printopgaver. Primært indenfor
brochurer, visitkort, præsentationsmateriale m.v. www.kbrprintogweb.dk

Regionens Løn & Bogføring
Bogføringsbureau. Håndterer alle typer
opgaver lige fra bogholderi og fakturering til løn- og økonomistyring.
www.relb.dk

ADealer
Direkte handel med specielle agenturprodukter til håndværkerbrancher.
www.adealer.dk

Laila Riget

JKlinge

FynboByg

Handel med kreative stålløsninger. Der
satses på salg af udekøkkener og mindre
emner i stålprofiler. www.jklinge.dk

Entreprenør. Udfører ny-, om- og tilbygninger. Har mange års erfaring indenfor
branchen. Etableret i 2005.

Fodplejeklinik. Etableret i 2004. Tilbyder
alle former for fodpleje.

Et firma fødes: KBR Print og Web
Hvis der er nogen, som har styr på tingene, er det iværksætteren Karin Bøgh Rasmussen. Hun marcherede i efteråret 2004
ind på kontoret hos Middelfart Erhvervscenter og bad om hjælp til at starte egen
virksomhed. “For jeg vil så gerne have
styr på det hele, og gøre det rigtigt første
gang, når jeg nu skal til at være selvstændig!” proklamerede Karin. Og det er selvfølgelig en af vores fornemmeste opgaver,
så Karin fik til opgave at lave budgetter
samt starte på en forretningsplan. Karin
er en flittig bi, og fik hurtigt arbejdet sig
gennem alle de opgaver der opstår på
vejen. En helt fortræffelig evne til at danne

netværk og skabe kontakter viste sig også
at være hendes store force. De første ordrer
var da også i hus, da hun officielt slog
dørene op til sit nye firma KBR Print og
Web den 3. januar.
Karin har en baggrund som mediegrafiker og laver både layout, visitkort, logo,
brevpapir, websites m.v. i det nye firma.
En stor del af hendes opgaver er for
andre iværksættere, som har brug for en
sparringspartner omkring markedsføringsmateriale i opstartsfasen. Her hjælper hun med at få designet et logo, som
passer til deres firma og føre stilen videre
på både visitkort, brevpapir og brochurer.
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Karin fortæller:” Jeg synes, at det er utroligt spændende at starte for mig selv, men
det er også hårdt den første tid. Man synes,
det går for langsomt med at få kunder, og
pludselig vælter det ind, så man næsten
taber pusten. Men jeg har ikke et øjeblik
fortrudt, at jeg har taget springet”.

Scrapbooking til Danmark
Iværksætteren Susanne Thomsen er født
med en blyant i den ene hånd og en saks i
den anden. Sådan beskriver hun i hvert
fald sig selv. “Jeg har lavet scrapbøger, så
længe jeg kan huske, men et af højdepunkterne i mit liv var, da jeg for 5 år siden
opdagede amerikansk scrapbooking.”

hvordan man arbejder med scrapbooking.
Selvom Susanne ikke har annonceret med
siden, har der allerede været en god trafik
på hjemmesiden.

Dette blev startet på en passion, som nu
har udviklet sig til en virksomhed. Susanne
har netop åbnet websitet www.gypsyqueen.dk, som er Danmarks største forum for
folk med fælles interesse i scrapbooking.
Og hvad er scrapbooking så? Susanne fortæller, at det er en avanceret bog eller
album lavet som en mellemting mellem et
fotoalbum, collage eller dagbog.

Stort i USA
Susanne fortæller, at interessen for scrapbooking for alvor blev vakt via de amerikanske websites. Her er det virkelig stort.
Desuden er der et stort udvalg af materialer, som ikke kan købes i Danmark.
Problemet er bare, at det tager op til 3 mdr.
at få leveret varerne. Efterhånden begyndte
der at dukke andre danskere op på de amerikanske websites for scrapbooking.
Men som Susanne siger, var alle enige om,
at der manglede noget lignende i Danmark.
Derfor tog hun en dyb indånding og besluttede sig for at starte Danmarks største
forum for scrapbooking.

Hård opstart
Susanne lægger ikke skjul på, at opstarten
har været hård. Men hun har forberedt sig
grundigt og lavet markedsanalyser på
europæiske og nordiske landes brug af
scrapbooking. Her har hun fundet ud af, at
trenden er stigende, og der er et stort
potentiale. Derfor blev konceptet til opstart
af et avanceret website med både billedgalleri, debatforum samt netbutik. Her kan
ydermere købes alle de specielle materialer,
som ikke fås i Danmark.
Websitet er det overordnede forum, hvor
der kan erfaringsudveksles og inspireres til

Kundeopgaver
Susanne arbejder også med kundespecifikke
opgaver. Det kan f.eks være barnets bog,
bryllupsgavebog, invitationer, bordkort m.v.
Derudover er hun blevet kontaktet af en klub,
som laver scrapbooking aftener, hvor hun har
demonstreret sine kunstneriske evner.

Et kig i krystalkuglen
Selvom det har været hårdt at etablere det
avancerede website, brænder Susanne stadig for scrapbooking. Hun ser fremtiden
som meget positiv, og er blevet bekræftet i
at hendes forum er efterspurgt.
Tilbagemeldingerne har været, at det er
brugervenligt og professionelt.
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Succesfuld Galla-aften
på KulturØen i Middelfart

Et brag af en galla-fest! Sådan betegnede
de fleste gæster deres oplevelse af det
første arrangement på kulturØen den
27. april. For første gang blev dørene slået
op til KulturØen, hvor der blev budt op
til en helt speciel “Galla-aften” for medlemmer og samarbejdspartnere af Middelfart og Ejby-Nørre Aaby Erhvervsråd.
KulturØen og alle dens muligheder blev
præsenteret i en fælles dans, med bl.a. en
eksklusiv forpremiere på filmen “Shall we
Dance?” med Richard Gere og Jennifer
Lopez. En film, der handlede om dans,
fælles interesser og et stærkt samarbejde.

“Et tema vi også ser som et godt udgangspunkt for et samarbejde mellem erhvervslivet i Middelfart, Ejby og Nørre Aaby
kommuner samt KulturØen”, udtaler
erhvervschef Niels Chr. Hammelev.
Aftenen bød også på en 3-retters Galla
Souper a la Lillebælt og dans efter
middagen i foyeren med et velspillende
4-mands orkester. Dette var aftenen, hvor
den røde løber blev rullet ud for første
gang, og der var rift om billetterne.
Allerede en uge inden sidste tilmeldingsfrist måtte arrangørerne melde alt
udsolgt til det populære arrangement.
“Vi havde på forhånd håbet på at se rigtig mange af vores medlemmer og evt.
deres forretningsforbindelser til dette
arrangement, men deltagelsen har været
helt fantastisk og uden sidestykke”, fortsætter erhvervschef Niels Chr. Hammelev.
Aftenen blev arrangeret i samarbejde
mellem Middelfart Erhvervscenter,
Panorama biografen og Restaurant
Frøken Jensen.

Martin Thorborg
opfordrede til netværk
Den 12. april afholdt Middelfart Erhvervscenter, Middelfart Sparekasse og Fredericia Erhvervsforum et Netværksarrangement for alle små og mellemstore virksomheder. Her blev de inspireret under
temaet “Vi skaber nye netværk”. I dagens
anledning havde arrangørerne fået
Martin Thorborg til at underholde med
hans erfaringer som leder, igangsætter
og professionel “netværker”.
“Netværksdagen var et rigtig godt arrangement, og det er dejligt, at bl.a. Middelfart Erhvervscenter tager initiativ til den
slags, for vi har brug for den type nye
netværk. For mit eget vedkommende, vil
jeg gerne indgå i de netværk, som bliver
dannet efter dette arrangement”, siger
Preben Andersen, direktør i El-Consult.
På dagen fortalte Martin Thorborg, medstifter af Jubii, en lang række virksomhedsledere om netværk og ledelse samt

fordelene ved at være en aktiv deltager i
forskellige netværk. Sammen med afdelingsleder i Fyns Erhvervscenter, Vagn
Toft samt erhvervspsykolog Anders
Ramian Trillingsgaard holdt de oplæg
om, hvordan vi deler viden med hinanden. Deres erfaringer viser, at når man
samler en gruppe mennesker med et
fælles formål, udvikles der hurtigt relationer, som gør at 2 + 2 er mere end 4.
Derfor gik opfordringen på, at det vigtigt, at udveksle erfaringer og få nye
input til fortsat udvikling.
Efterfølgende kunne deltagerne give
udtryk for deres fremtidige ønsker til
sammensætningen af netværk. Dagen bliver fulgt op af dannelsen af nye netværk
samt flere mindre arrangementer. Er der
interesse for at høre mere om dette, kan
Middelfart Erhvervscenter kontaktes.
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Erhvervsprisen
til Jørn Sørensen
Fuldt fortjent og ikke overraskende
kunne Borgmester Claus Hansen, Ejby i
forbindelse med generalforsamlingen,
overrække erhvervsprisen fra Ejby-Nørre
Aaby Erhvervsråd til Jørn Sørensen.
Borgmesteren begrundede tildelingen i
det meget store arbejde, Jørn Sørensen
har udført for at fremme erhvervslivet i
området gennem mange år.
Jørn Sørensen har boet i Ejby Kommune
i mere end 25 år og har været med i
Erhvervsrådet siden dets start i 1984. Han
har været formand i en årrække både i
Ejby Erhvervsråd og i Ejby - Nørre Aaby
Erhvervsråd, siden sammenlægningen i
1996. Næste års sammenlægning med
Middelfart Erhvervsråd betragter formanden i øvrigt som sit svendestykke.
Erhvervsprisen gives til en virksomhed
eller person som en påskønnelse for en
dynamisk og initiativrig indsats til at
fremme erhvervsudviklingen i Ejby og
Nørre Aaby kommuner. Prisen, der vejer
8 kg, symboliserer kloden og det lokale
tilhørsforhold. Det var 17. gang, prisen
blev uddelt og denne gang var første
gang, den blev givet til en enkeltperson.
Til næste år vil prisen blive uddelt til en
virksomhed eller person i den nye
Middelfart Kommune.

Susanne Jessen
- Close2you
“Spring dog ud i det!!” Sådan opfordrer
Susanne Jessen andre til at blive selvstændig
erhvervsdrivende. Hun har for nylig taget
springet fra en stilling som socialpædagog
til nu at være selvstændig indenfor salg af
tøjkollektioner. Hun havde i sit tidligere job
spottet et behov for tøj til personer på institutioner. F.eks kan det være et problem for
en kørestolsbruger at være i et omklædningsrum, eller for personer med en psykisk
lidelse at gå ind i tøjbutikken midt i mylderet.
Et tredje behov, som Susanne spottede var,
at kollektionerne ikke var i tilfredsstillende
størrelser.
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sparring fra Middelfart Erhvervscenter og
et stort udbytte af at deltage på deres
iværksætterkursus. Her gav en række
oplægsholdere en række gode råd, ligesom

“Jeg mente, at jeg kunne gøre en forskel
blandt denne type personer, så derfor valgte jeg at kaste mig ud i det - vel vidende at
jeg var usikker på mange ting”. Hun fortsætter desuden “ På samme tid kunne jeg
blive indenfor mit “gamle fag” og beskæftige
mig med disse mennesker - men nu blot
være min egen herre. Altså gøre en forskel.

Opsøgende arbejde
- yes det er mig
Susanne tager primært ud til sine kunder og
laver fremvisninger af kollektionerne.
Forinden får hun oplyst størrelserne, så hun
kan tage det helt rigtige med ud til kunden og måske supplere med lidt ekstra spændende tilbehør.
Men herudover henvender hun sig også til
den gængse forbruger og afholder kollektionsfremvisninger hjemme hos kunden,
hvor der er samlet flere.

Positive tilbagemeldinger
Mange af de kunder, som Susanne har, roser
hende for initiativet om at lave opsøgende
salg til dem, og værdsætter både at hun
hjælper med tøjet, men i lige så høj grad at
hun er nærværende og kender til deres
specielle behov.
Også hendes fremvisninger for en samlet
flok af kvinder falder i god jord, og er efterhånden efterspurgt i området.

Opstartsfasen
Susanne mener, at det generelt har været en
positiv oplevelse at starte op - selvom der
har været oceaner af ting at tage stilling til!
I den forbindelse har hun fået uvurderlig

hun fik skabt et godt netværk til de andre
iværksættere.
“Hvis jeg skal nævne noget, som har været
svært, har det været at være alene, da jeg er
vant til en arbejdsplads med mange kollegaer. Og hvis jeg skal give nogle gode råd
videre, må det blive at:
• Man skal tage sig selv i nakken, men også
give sig selv lov til at resignere.
• Du skal ikke gå ikke i panik - du kan
godt selv!
• Lyt IKKE til omgivelsernes kritik - din
idé er god nok.
Som en afslutning nævner Susanne, at hun
ser positivt på fremtiden. Et bud bliver, at
hun planlægger at udvide forretningen
med 3-4 piger, som alle kører for hende.
Allerede nu har hun kendskab til andre
kvinder, som kunne tænke sig at blive en
del af konceptet. Med denne udvidelse vil
hun således kunne dække både Fyn og
Jylland.
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Den store Innovationsdag var et tilløbsstykke
Det blev en anderledes erhvervskonference
hvor Jeanna Kimbré fra Sony Ericsson og
specielt James Carnes fra Adidas gav
inspiration til innovation og nytænkning.
Desværre var deltagelsen af fynske virksomheder ikke imponerende, hvilket
ærgrer formanden Jørgen Pedersen, Middelfart Erhvervsråd, Fyens Stiftstidende
skrev herom:

På innovationsdagen fik Borgmester
Claus Hansen, Ejby mulighed for at prøve
den amerikanske “gåvogn” SegWay, som
bringer én frem med ca. 20 km i timen.

Innovation og nytænkning er det brændstof, der skal styrke Trekantområdets
konkurrenceevne i fremtidens vidensamfund. Derfor var Middelfart Erhvervscenter gået sammen med Trekantområdet
Danmark, de øvrige erhvervskontorer og
Young Enterprise om at skabe Trekantområdets store Innovationsdag den 12. maj i
Spinderihallerne i Vejle. Over 1000 mennesker fandt vej til konferencen, hvor
erhvervsledere, politikere og studerende
sammen fandt nye veje, der kan skabe
vækst og indtjening til vores område.

Nye medlemmer i 2005
Vi har fået følgende nye
medlemmer af Middelfart
Erhvervsråd, som vi med stor
glæde byder velkommen.
Pia Becker
Søborg Allé 11, Strib
5500 Middelfart
Tlf. 2170 353
becker-event@mail.dk
• Kommunikation og PR
Helnic A/S
Damsbovej 19 B
5492 Vissenbjeg
Niels Jørgen Christiansen
Tlf. 6615 1684
njc@scan-care.dk
www.helnic.dk
•Projektering, bygning og udlejning af
effektivt og fleksibelt erhvervsbyggeri

- Jeg synes, det er skuffende, at der ikke
er flere fynske virksomheder til et arrangement som det her. Veletablerede virksomheder har også behov for at tænke
nyt. Innovation er et vigtigt konkurrenceparameter. Og der er meget at hente ved
at dele viden og skabe gode forbindelser
et sted som her, siger Jørgen Pedersen.

ærgrede sig over, den svigtende tilslutning fra fynsk erhvervsliv.
- Jeg kunne godt tænke mig, at flere erhvervsfolk fra den fynske del af Trekantområdet havde været her i dag. Men det
bliver forhåbentlig bedre, nu hvor det
fynske brohoved til Trekantområdet bliver
større med den nye Middelfart Kommune.
Så vil Middelfart ikke længere være
lillebror i trekantsamarbejdet, forudser
Claus Hansen.

Young Enterprise
Udover erhvervskonferencen og Trekantområdet Danmarks Årskonference præsenterede unge iværksættere fra Handelsskolerne i trekantområdet mange spændende
og nye forretningsideer.

Han bakkes op af Hans Erik Brønserud,
administrerende direktør i Middelfart
Sparekasse, der for mange år siden så
mulighederne i at spille en aktiv rolle i
Trekantområdet.
- Sådan et arrangement er et oplagt sted
at hente ny inspiration. Samtidig er det
en fornøjelse at se de mange unge iværksættere med deres gode idéer, siger Hans
Erik Brønserud.
Mens det fynske erhvervsliv var svagt
repræsenteret, havde mange vestfynske
politikere og kommunale embedsfolk
fundet vej til Vejle. Blandt dem Ejbys
borgmester Claus Hansen (V). Også han

Anne-Birthe Rasmussen, Middelfart Sparekasse
var entrepreneur bag Young Enterprise deltagelse på Innovationsdagen. Her ses hun sammen med formanden for Young Enterprise i
Trekantområdet, Lars Funder fra Gumlink.

Båring Højskole
Højskolevej 2
5466 Asperup
Bjarne Ottesen
Tlf. 6448 110
info@baaringhoejskole.dk
www.baaringhoejskole.dk
• Undervisning

Hotel Borgmestergaarden ApS
Havnegade 69
5500 Middelfart
Torben Scheel
Tlf. 7023 020
mail@borgmestergaarden.dk
www.borgmestergaarden.dk
• Hotelvirksomhed

Jan Klinge
Stribgårdvej 95
5500 Middelfart
Tlf. 7020 3037
info@jklinge.dk
www.jklinge.dk
• Udekøkkener

Butik Hanne
Jernbanegade 3
5500 Middelfart
Hanne Jensen
Tlf. 6440 2068
• Salg af dametøj

Revisionsfirmaet Jørgen Geertsen
Odensevej 19
5471 Søndersø
Tlf. 6489 1713
www.jgeertsen.dk
• Revision
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Th. Rasmussen & Søn
Idrætsvej 50
5580 Nørre Aaby
Martin Rasmussen
Tlf. 6442 1477
• Tømrervirksomhed

Innovation, globalisering m.m.
Af Jørgen Pedersen,
formand for Middelfart Erhvervsråd

Under valgkampen til det seneste folketingsvalg blev ord som, “innovation og globalisering” meget anvendt af politikerne.
Efter valget gik statsministeren så vidt, at
der skal nedsættes et udvalg med ham som
formand, som skal udstikke retningslinier
for, hvorledes Danmark i løbet af de næste
10-15 år bliver det mest konkurrencedygtige land i verden. Det er da en målsætning, der vil noget, og vi må håbe på, at
arbejdet munder ud i noget jordnært,
som kan hjælpe virksomhederne med at
bekæmpe følgevirkningerne af globaliseringen og give retningslinier for, hvorledes
vi bliver mere innovative.
I erhvervsrådet har vi længe haft fokus rettet mod disse forhold, og i løbet af sommeren og efteråret vil der blive afholdt en
møderække, der behandler emnet. Næsten
alle virksomheder, vil på en eller anden
måde blive ramt af de hårde konkurrenceforhold, som globaliseringen medfører.
Mange er allerede blevet ramt af følgerne
og flere vil følge i den kommende tid. Vi vil
også fremover se mange virksomheder, som
udflager produktion til udlandet med deraf
kommende massefyringer af personale.
Tanken med den kommende møderække
er, at vi skal søge at finde veje til, hvorledes vi alle kan ruste vore virksomheder

Bott Danmark,
Tom Krautwald A/S
Mandal Allé 2
5500 Middelfart
Tom Krautwald
Tlf. 6441 4418
bott@bott.dk
www.bott.dk
• Bil- & værkstedsindretning
Wordhouse
Egevej 21
5500 Middelfart
Lisbeth L. Thorsager
Tlf. 6441 7090
mail@wordhouse.dk
www.wordhouse.dk
• Tranlatør- og sprogservicevirksomhed

bedst muligt til at møde de hårde fremtidige vilkår. Det hjælper ikke noget kun at
se det som en trussel, vi skal lære at se
vanskelighederne som en spændende
udfordring. Vi kan helt givet lære meget af
hinanden, og eksempler fra virkelighedens
verden er ofte det, som er bedst til at sætte
gang i den nytænkning, der er nødvendig i
ens virksomhed. Ofte vil det være mindre
justeringer af ens produktprogram, som er
påkrævet for at gøre os mindre sårbare.
I møderækken vil vi også søge at åbne en
dialog mellem videnscentre og vore medlemmer, så vi kan få afdækket, hvordan vi
bedre kan arbejde sammen med disse, og
vi vil gennemgå de gunstige vilkår, der er
for at ansætte akademikere. Det er jo vigtigt, at vi får disse ud i virksomhederne, så
de kan hjælpe os med at skabe nytænkning
og udvikling.
Vi håber, at mange af vore medlemmer vil
deltage i de kommende møder om emnet,
så vi alle kan yde et bidrag til at løse de
store udfordringer, vi har frem for os. Selv
om den nye storkommune først bliver en
realitet fra 2007, så bør vi alle i NY Middelfart Kommune allerede nu stå sammen og
søge at ruste os til at bekæmpe fremtidige
problemer. I øvrigt er det jo også meget
vigtigt, at vi øger kendskabet til hinanden
og opbygger et netværk i nærområdet.

mange aktiviteter
for iværksætteri.
Det er meget vigtigt, at vi får skabt
optimale forhold
for nye virksomheder i vort område.
I en netop offentliggjort analyse over
vækstklimaet i de danske kommuner, har
man stillet spørgsmålet: “ Hvis du skulle
etablere din virksomhed fra bunden i dag,
og derfor vælge placeringskommune,
hvad er så de vigtigste forhold?” Dette gav
følgende svar i rangorden:
1. God infrastruktur (veje og togforbindelser).
2. Adgang til kvalificeret arbejdskraft.
3. Smidig og hurtig offentlig service indenfor teknikområdet. (Tilladelser, godkendelser m.v.)
4. Den generelle kommunale service. (Børnepasning, skoler, sport, biblioteker m.v.)
5. Lav skatteprocent.
6. Attraktive boligområder.
7. Adgang til billig erhvervsjord.
8. At kommunen tilbyder erhvervsservice.
Vi kan vist roligt fastslå, at vi i NY
Middelfart Kommune til fulde opfylder
ønskerne, og vore fremtidige muligheder
for at tiltrække nye virksomheder til vort
område er noget nær optimale.

År 2005 bliver også et år, hvor der vil blive

Pilgaard Management
Baunevænget 7, Snoghøj
7000 Fredericia
Jens Pilgaard
Tlf. 7643 3800
jens@pilgaard.dk
www.pilgaard.dk
• Virksomhedsrådgivning
NOMING COMPANY
Oven Bæltet
5500 Middelfart
Kenneth Guldager
Tlf. 7022 453
kg@noming.com
www.noming.com
• Engangsvaser
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Vognmand Ernst Hansen
Bogensevej 10
5500 Middelfart
Tlf. 6441 7111
Vognmand@Ernsthansen.dk
www.ernsthansen.dk
• Vognmand
TMT Medical Supply
Nørre Allé 30
5500 Middelfart
Jesper Nyborg
Tlf. 6531 0036
nyborg@paradis.dk
• Salg af affedtningsmidler til industrien
• Salg af smertelindrende kølegel
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Globalisering. Ja tak!
Måske en lidt provokerende ordlyd for nogle. Men
under denne arbejdstitel vil
Middelfart Erhvervscenter i
samarbejde med vidensinstitutioner og lokale virksom-

heder i efteråret sætte fokus på de muligheder, den øgede globalisering åbner op
for, i stedet for kun at tale om truslerne...
Læs mere i næste
nummer af ErhvervsNyt.

TecPro-Net
Dansk Tysk Teknologi- og Produktionsnetværk
Globaliseringen og konkurrencen fra lavtlønslandende i Asien og Østeuropa stiller
stadig større krav til vesteuropæiske produktionsvirksomheder.
For at ruste små og mellemstore virksomheder til den øgede konkurrence igangsættes projektet “Dansk Tysk Teknologi- og
Produktionsnetværk”.
Projektet er støttet af EU’s Interreg program, hvor deltagelse for virksomhederne
er gratis.
Målet med projektet er at danne netværk
mellem danske og tyske virksomheder
samt tilføre virksomhederne know-how fra
teknologiske klyngedannelser og videnscentrene: ProduktionsNetzwerk Neumünster, RoboCluster, AluCluster og vind- og
metalclusteret i Nordfrisland samt NUTECH (laserteknologi).

• danske og tyske virksomheder kan
udnytte deres komplementerende kompetencer i et forpligtende samarbejde
• øget samhandel og fælles markedsføring
• virksomhederne sammen kan udbyde
deres produkter og derved bedre matche
kravene fra større indkøbere
• let at få adgang til de nyeste metoder,
teknologi og viden samt målrettet uddannelse og kompetenceudvikling gennem
kontakten til vidensinstitutioner.
Middelfart Erhvervscenter er sammen med
Fyns ErhvervsCenter samarbejdspartnere
overfor virksomhederne om deltagelse i
Netværket.
Yderlig information kan fås hos erhvervschef Niels Chr. Hammelev på tel. 64 41 40 60
eller hos Erik Helmer Hansen, Jens Bo
Kristiansen hos Fyns ErhvervsCenter på
tlf. 70 21 18 50.

Netværksdannelserne er et tilbud til virksomhederne for at opnå en bredere kundeportefølje samt ikke mindst opnåelse en
forbedring af deres konkurrenceevne gennem tilbud om teknologioverførsel.
Netværket giver mulighed for at:

HI Industri 2005?
Overvejer du at deltage på HI Industri 2005
i Messecenter Herning fra d. 6.-9. september
2005, bør du kontakte Middelfart Erhvervscenter. Sammen med seks andre firmaer har
vi nemlig en ledig stand på messen, som er
fuldstændig indflytningsklar.
Så er du “nybegynder” ved messedeltagelse,
er dette en oplagt chance for at prøve muligheden. De 6 seks andre firmaer er:
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Gelsted Galvano Industri A/S, Gelsted
GJ Painters A/S, Ejby
Rool Maskinfabrik, Kolding
Damson Paint Linolab A/S, Odense S
Dansk Overfladeteknik A-S, Ferritslev
El-Zink A/S, Odense V
Kontakt os på tlf. 64 41 40 60 og hør nærmere.

Generalforsamlinger
og konstituering
De to Erhvervsråd afholdt begge generalforsamling i slutningen af marts
måned.

Middelfart Erhvervsråd
Trods VM-kvalifikationskampen imod
Ukraine var der mødt knap 30 medlemmer op i kantinen på Middelfart Rådhus. Og de fremmødte fik da også langt
bedre underholdning end TV-seerne.
(Danmark tabte 1-0). Kommunaldirektør
Søren Andersen assisteret af Underdirektør Claus Moser, Middelfart Sparekasse viste nemlig rundt på KulturØen.
Der var enighed om bygningens flotte
arkitektur, og alle fik syn for, hvilket
enormt aktiv kulturhuset vil blive for
både borgere og erhvervsliv i Middelfart.

Ejby-Nørre Aaby Erhvervsråd
På Nørre Aaby hotel skulle man ikke
konkurrere med en TV-kamp, som i Middelfart. Tværtimod havde man inviteret
alle medlemmer på 2-retters menu og
efterfølgende foredrag af Johannes
Møllehave. Således var hele 70 mennesker mødt op til en underholdende aften
med H.C. Andersen oplæst og fortolket
af en usædvanlig oplagt Møllehave.
Referat af generalforsamlingen og formandens beretning kan ses på vor hjemmeside www.middelfart-erhverv.dk.
Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med uændret formandskab ved
Jørn Sørensen. Den samlede bestyrelse
kan også ses på hjemmesiden.

Referat af generalforsamlingen og formandens beretning kan ses på vor hjemmeside www.middelfart-erhverv.dk.
Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med uændret formandskab ved
Jørgen Pedersen. Den samlede bestyrelse
kan også ses på hjemmesiden.

Det rummelige
arbejdsmarked
De fleste er nok enige om, at rummelighed er vigtig. Rummelighed overfor de
svage, de anderledes, de syge eller blot
de fremmede. At have en rummelig virksomhed er ikke svært - de fleste gør det
allerede i forvejen - blot uden at tænke
over det. Tager hånd om sine medarbejdere. Men rummelighed er også at tage
hånd om andre og give dem en chance i
virksomheden.
Helt konkrete findes der forskellige tilskudsmuligheder alt efter hvilken type
job og person, der er tale om. Hvis du er
interesseret i at høre mere om, hvordan
det fungerer, er du meget velkommen til
at kontakte en af de fire jobkonsulenter
på nedenstående tlf.:
Lone Andersen: 22 22 14 43
Nasir Abu-Kaf: 22 22 14 46
Søren Illum Nielsen: 22 22 14 30
Pia Jensen: 22 22 14 45

Aktiv boligpolitik
for virksomheders
nye medarbejdere
Boligselskabet af 1942 har i samarbejde
med Middelfart kommune lanceret et nyt
initiativ på boligområdet. Det går kort
fortalt ud på, at skaffe lejeboliger til virksomhedernes medarbejdere, som pendler
til kommunen. Af den samlede mængde
lejeboliger, som boligselskabet råder over,
kan op til 25 % afsættes til dette formål.
Det betyder for virksomhederne, at de vil
kunne tiltrække og fastholde arbejdskraften i området. Specielt hvis det drejer sig
om arbejdskraft, som kommer fra andre
dele af landet. Hvis der ønskes yderligere
oplysninger kontakt Boligselskabet af
1942 på tlf.: 64 41 04 47.
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Sammenlægning
af de to Erhvervsråd
Arbejdet med at planlægge de praktiske
detaljer omkring sammenlægningen af
Ejby-Nørre Aaby Erhvervsråd og
Middelfart Erhvervsråd vil for alvor gå i
gang, når arbejdsgruppen mødes i starten
af juni. Det er intentionen, at sammenlægningen skal finde sted i forbindelse med
rådenes næste generalforsamlinger.
Arbejdsgruppen består af:
- Jørn Sørensen, Fionia Bank A/S
- Erling Poulsen, Leo Olsen & Dalgaard
- Jørgen Pedersen, Pettinaroli A/S
- Ferry Berg, Danske Bank
- Niels Chr. Hammelev, Middelfart
Erhvervscenter

TV debut for Jan Klinge
Det går utrolig stærkt for Jan Klinge en
nystartet iværksætter, som sælger kreative
løsninger i rustfrit stål - og hvor det store
hit er udekøkkener solgt under navnet
JKlinge (www.jklinge.dk)
Han har haft turbo på siden den første
idé spirede under en skiferie i julen 2004.
Her blev der idégenereret omkring produktudvikling af et udekøkken i rustfrit
stål. “Jeg elsker at grille, og stod tit og
manglede noget fralægningsplads til
råvarerne. Derfor fik jeg idéen til at
udvikle et lækkert udekøkken, hvor jeg
kunne få alle mine behov opfyldt”, siger
Jan om bevæggrunden for overhovedet at
starte virksomheden.

Lækkert design
Jan var tilfældigvis så heldig at have en
kammerat, som er producent af rustfrie

stålelementer, og pludselig gik det
stærkt! Han kontaktede forskellige forretningsfolk fra sit eget netværk samt
Middelfart Erhvervscenter, hvor en forretningsplan tog form. Planen udviklede
sig med lynets hast, og konceptet
omkring et eksklusivt produkt blev en
realitet. En flot brochure så dagens lys,
og der blev ikke sparet på noget omkring
markedsføringsmaterialet.

TV lancering
For Jan går det lige nu rigtig stærkt, og
han er en dynamisk og kreativ iværksætter. Det seneste scoop er TV eksponering
på TV2 Fyns sommerprogram. Her sejler
et TV-hold rundt mellem 8 fynske havne i
perioden ugen 25-28. Forskellige kendte
kokke vil tilberede lækre retter på Jans udekøkken. Hovedpræmien på turen er desuden Jans køkken. Herudover ligger han i

virksomheds
tter
æ
s
k
r
ivæ

portræt

forhandlinger med anden regional TVstation om at sende ud fra samme koncept.

Netværk i særklasse
En af Jans styrker er desuden, at han er
rigtig god til at etablere forretningsforbindelser med gode samarbejdspartnere.
Han har bl.a. fået forskellige byggemarkedskæder ind som kunder. Som noget
nyt har Jan etableret samarbejde med en
lokal tømrermester FynboByg, som laver
en del entrepriser på Sjælland og Fyn.
Han fremstiller i øjeblikket træterasser i
stor stil og ser et stort potentiale i Jans
produkter, som han videreformidler til
sine kunder. Så for Jan Klinge går tingene
rigtig stærkt i øjeblikket, og fremtiden
tegner lys.

Lean Management
Hvem vil ikke gerne effektivisere sin
virksomhed og sætte produktiviteten i
vejret med 25 % - 50 %? Under dette
tema afholdt Middelfart Erhvervscenter i
samarbejde med Fredericia Erhvervsforum d. 6. april et gå-hjem-møde på
Fredericia-Middelfart tekniske skole.
Her hørte de deltagende virksomheder
om LEAN Management, der kort fortalt
går ud på at definere de enkelte arbejdsgange, finde spild, dårlig kvalitet og uud-

nyttede ressourcer - kort og godt om at
hæve kvaliteten, sænke omkostningerne
og kun udføre de opgaver, der skaber
værdi for virksomheden.

Store besparelser
De konkrete erfaringer med LEAN
Management viser rent faktisk, at det er
muligt, at produktiviteten kan sættes i
vejret med 25-50 % ved at endevende og
rydde op i daglige rutiner og arbejdsgange. Konsulentfirmaet Valcon berettede
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om, hvordan de hjælper virksomheder
med at implementere Lean samt hvilke
værktøj, der anvendes. Dernæst fortalte
centerchef Bo H. Nielsen, Post Danmark
Sydjyllands Postcenter om baggrunden
for, at Sydjyllands Postcenter har indført
LEANprincippet og de foreløbige resultater heraf. Desuden om de udfordringer
der er ved indførelse af LEAN - det ledelsesmæssige perspektiv.
For yderligere info kontakt Middelfart
Erhvervscenter tlf. 64 41 40 60.

VÆKST gennem VIDEN
- få et videnstjek
Syddansk Universitet og Middelfart
Erhvervscenter er gået sammen om en
oplysningskampagne, der gør opmærksom
på, hvad tilførsel af ny viden i virksomheden kan bidrage med. De stigende krav til
virksomheder gør det nødvendigt at tænke
i nye baner og f.eks. udvikle virksomhedens
bestående produktområder eller undersøge
nye markedsområder. Denne proces kræver
ofte, at man får nye øjne på traditionelle
problemstillinger og/eller år tilført ny
viden til virksomheden - f.eks. ved at
ansætte højtuddannet arbejdskraft eller
indføre nye teknologier.
Middelfart Erhvervscenter og KarriereCentret på Syddansk Universitet har derfor
valgt at sætte fokus på de muligheder, som
små og mellemstore virksomheder har for
at tilpasse sig de stigende krav.
Derfor tilbydes nu et videnstjek i jeres virksomhed, hvor vi sætter fokus på:

• Hvordan en højtuddannet kan være en
fordel for netop jeres virksomhed
• Hvilke arbejdsopgaver de højtuddannede
helt konkret kan varetage
• De tilskudsordninger, der også gør
ansættelsen økonomisk favorabel på kort
sigt
Ydermere fortælles om mulighederne for
gratis samarbejde med en studerende i
form af:
• Et praktikforløb, hvor den studerende arbejder med hverdagsopgaver på fuld tid
• Et projektsamarbejde, hvor I kan få sat
fokus på eventuelle ‘skuffeprojekter’
Hvis I er interesserede i at høre mere eller
få besøg kontakt Middelfart Erhvervcenter
på tlf.: 64 41 40 60.

Muligheder for samarbejde
mellem virksomheder og
videninstitutioner
Videnskabsministeriet stiller en række rammer og muligheder til rådighed for virksomheder og vidensinstitutioner, der arbejder sammen om at udvikle ny viden. På
hjemmesiden kan du bl.a. læse om indsatsen
inden for fire følgende indgange:
Samarbejde om netværk
• Højteknologiske netværk
• Den jysk-fynske It-satsning
Samarbejde om innovation
• Innovationskonsortier
• Teknologisk service
• Innovationsmiljøer
• Nordisk InnovationsCenter
• EUREKA
Samarbejde om forskning
• Forskningsrådene
• Forprojektor til EU´s 6. rammeprogram
• 150 procents skattefradrag for forskning
• EU´s 6. rammeprogram

www.vidensamarbejde.dk
Samarbejde om kompetence
• ErhvervsPhD
• Netværk om efter- og videreuddannelse
• Virksomhedsprojekter for studerende
• Forskerskoler med erhvervssigte
• Beskatning af gæsteforskere
• E-læring
• Work in Denmark
• Regionale videnpiloter
Tjek www.vidensamarbejde.dk eller
kontakt Middelfart Erhvervscenter på
tlf.: 64 41 40 60.
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Heidi Guldbek, sekretær
Den 1/3 tiltrådte jeg som sekretær hos
Middelfart Erhvervscenter. Jeg er blevet
bedt om at give en præsentation af mig
selv, som I hermed kan få fornøjelsen af
at læse.

Heidi Guldbek, sekretær

Jeg er oprindelig uddannet indenfor
shipping- & speditionsbranchen, men
valgte ret tidligt i mit karriereforløb, at
det ikke var en vej, jeg ville følge.
Jeg har dog brugt min uddannelse i de
forløbne år, hvor jeg hovedsagligt har

været beskæftiget i eksportorienterede
stillinger. Mine arbejdsopgaver har
spændt vidt lige fra kundeservice, bogholderi, ordremodtagelse, korrespondance til at stå med ansvaret for en hel afdelings samlede transportbudget.
Som sekretær for Middelfart
Erhvervscenter ser jeg frem til at betjene
vore medlemmer og iværksættere bedst
muligt. Og jeg vil samtidig benytte lejligheden til at takke Niels Chr. og Tina for
en utrolig dejlig modtagelse og et godt
samarbejde.

Tina Eisenhardt

Vi er flyttet
Niels Chr. Hammelev

Erhvervsnyt udgives af
Middelfart Erhvervscenter
Hans Bangsvej 40
5500 Middelfart
Tel. 64 41 40 60
kontakt@middelfart-erhverv.dk
Bladet udkommer til
medlemmer af Middelfart
og Ejby-Nørre Aaby
Erhvervsråd.
Oplag 750 stk.
Ansvarshavende redaktør
er erhvervschef Niels Chr.
Hammelev.

Den 18/3 flyttede Middelfart Erhvervscenter til nye lokaler på Hans Bangsvej 40, hvor vi har fundet os godt til rette.
Selve flytningen foregik gnidningsløst
godt støttet af Middelfart Kommunes
folk. Eneste lille minus var dog, at vores
telefoner ikke fungerede omkring flytningen trods langvarig, men desværre
forgæves dialog med TDC. En tak til
Jørgen Jensen fra Niels E, som det lykkedes for at sætte gang i tingene og få vort
telefonsystem op at køre.

Vi er efterhånden kommet godt på plads,
og nyder at være kommet tættere på
Middelfart centrum, samt at folk derfor
har lettere ved at finde os. Det skal samtidig bemærkes, at mulighederne for at
afholde arrangementer på egen adresse
er blevet væsentlig bedre. Vi kan nu
booke os ind hos Middelfart Kommune
og benytte os af diverse mødelokaler.
Medlemmerne er, som altid velkomne til
at kigge forbi på vort kontor.

