
 

c/o Frederikssund Golfklub 
Skovnæsvej 9, 3630  Jægerspris 

Telefon 4731 0877 

TAK FOR SIDST 
FREDERIKSSUND ERHVERVSNETVÆRK DEN 26. NOVEMBER 2021  

Ud over at vi skålede i champagne på Joans succes-år, 
gav årets sidste møde både stof til eftertanke og for-
skellige forslag til kommende møder.  

Flere gange blev VARIATION i emnerne nævnt som en 
af netværkets styrker, og evalueringen viste også, at vi 
i de seneste 2 år har haft emner på programmet, der 
afspejler ”noget for enhver smag”.  Se side 2. 

Interessant er også svarene på, hvad I oplever, I får ud 
af at være i netværket – og igen står det klart, at dette 
netværk er en stærk gruppe, hvor inspiration, fortro-
lighed og fællesskabet betyder meget. 

I skriver: 

Givende proffessionelt netværk og kontakter.  
Interessante emner + veltilrettelagt.  
Glæder mig hver gang   

Fortroligt forum, inspiration, nye trends, glæde, net-
værke.  
Jacob i mit liv. Kendskab       mød Frederikssund.  
Socialt netværk. Stor inspiration og refleksion.  
Fingeren på den lokale puls. Kendskab til området, når 
man ikke er lokal. Nye ideer.  
Relationer til lokale virksomheder.  
Det er vigtigt for os at støtte de lokale virksomheder. 
Indsigt i de lokale virksomheder. Hvor går det godt, og 
hvem er udfordret? God sparring.  
Et stærkt lokalt netværk. Netværk og på længere sigt 
kunder. Netværk, inspiration, fingeren på pulsen. Fæl-
lesskab, netværkeri, nye kunder, viden om hvad der 
rører sig i lokalområdet og spændende nyt (for det 
meste) fra gæste-foredragsholdere. 

 

Når vi kikker ind i det kommende år, er I bestemt også 
kommet med mange interessante forslag til indhold – 
lige fra definition af netværkets profil til sociale arran-
gementer. Tak for det . 

Vi holder fast i, at netværkets møder så vidt muligt 
ligger på sidste fredag i måneden, så næste års møder 
er planlagt sådan:  

28 Januar                 

25 Februar              

25 Marts                  

29 April                     

20 Maj                      

17 Juni                      

26 August                

30 September        

28 Oktober             

25 November        

Årets jule-kahoot og de flotte præmier blev efter dra-
belig kamp vundet af Carl-Erik, Theis og Majken. Til-
lykke til dem – og til alle:  

Glædelig jul og godt nytår. 

På gensyn til januar. 

 

Jørgen, Michael, Betina og Dorthe 

Frem- og tilbageblik i Netværket 



 

c/o Frederikssund Golfklub 
Skovnæsvej 9, 3630  Jægerspris 

Telefon 4731 0877 

TAK FOR SIDST 

Evaluering af møder i Frederikssund Erhvervsnetværk 2020/2021 

 

point     

19,00 31. januar 2020 Rikke Heede fra Føtex 

18,00 28. februar 2020 Virksomhedsbesøg hos Cecilie Jacobsen fra Restaurant Toldboden 

1,00 24. april 2020 On Line Zoom 

4,00 29. maj 2020 Petrine Fogtdal 

4,00 19. juni 2020 

  

Jørgen Bundgaard & Michael Tøgersen fra Golfklubben 

Ledelse af frivillige vs ledelse af ansatte 

  

30,33 28. august 2020 Virksomhedsbesøg hos Johnny fra Falkensten vin 

14,00 25. september 2020 Betine Ingerslev 

6,00 23. oktober2020 Peder Wagner, Frederikssund Erhverv 

Transformationen er i gang: Fra Fuel til Makerspace 

  

7,33 22. januar 2021 On Line Messenger 

15,00 28. maj 2021 Peter Thrane Borregaard 

10,00 25. juni 2021 Corona – hvad har vi lært? 

5,00 20. august 2021 Michael Tøgersen 

25,00 24. september 2021 Virksomhedspræsentation Usafe v/ Joan Bernholm 

Kundemålgrupper 

  

19,33 29. oktober 2021 Zoom + video: Peter Bisgaard 

16,00 26. november 2021 Evaluering og ide-generering 


