Formandens årsberetning 2015
2014 har været et år, præget af sociale og faglige arrangementer til gavn for medlemmerne i
AKTIVerhverv, hvor der ud over de afholdte aktiviteter, også var nogle i støbeskeen, der
desværre ikke blev til noget.

Foreningens aktiviteter i 2014:
Det er efterhånden blevet en tradition at Find Schmidt inviterer til en komsammen, hvor
regnskaber og skatteregler bliver gennemgået.
Igen sidste år blev der afholdt et fyraftensmøde d. 7. april hos Baker Tilly – Arrangementet
afholdes normalt ved Find, men firmanavnet skifter en gang i mellem.
Jeg har hørt at traditionen fortsætter, og der allerede nu er planlagt et lignende fyraftensmøde i
nærmeste fremtid, som vi snart skal høre mere om.

I forlængelse af et fantastisk indlæg i AKTIVerhverv fra godsejer Hans Henrik Algreen-ussing om
driften og livet på Tirsbæk Gods, blev foreningen inviteret til at kigge forbi en aften til en
rundvisning på godset med fokus på etableringen af det nye parkanlæg.
Arrangementet var et fyraftensmøde d. 16. juni, på en smuk sommeraften, hvor deltagerne fik
en fantastisk oplevelse, og mange gode fortællinger om livet på godset gennem tiden.

Op til sommerferien var der en del af medlemmerne i AKTIVnet, der ytrede, at der var behov for
kvalificeret arbejdskraft nu, og i nærmeste fremtid.
Ved en rundspørge i forsamlingen kunne bestyrelsen konstatere at ca. 1/3 af
netværksmedlemmerne havde et problem med at få kvalificeret arbejdskraft.
Derfor gik bestyrelsen i gang med at afklare muligheden for at afholde en lokal jobmesse for alle
virksomheder i foreningens område, og fik en aftale med Jobcenter Vejle om at de ville finde og
transportere jobsøgende til Egtved i busser, samt bidrage væsentligt med markedsføring for at
få fat i faglært arbejdskraft, der kunne have ønske om at finde en stilling i vores lokalområde.
På det tidspunkt hvor alt var klar til at gå i gang, blev medlemmerne kontaktet for at forhøre om
deres behov.
Desværre var der kun to virksomheder, der viste interesse og arrangementet blev aflyst.
Årsagen til den manglende interesse kan være flere, men enkelte medlemmer har tilkendegivet
at såvel forespørgslen, som selve arrangementet, var for tæt på sommerferien.
AKTIVerhverv er dog klar til at gentage processen, hvis behovet viser sig igen.
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På årets sidste arrangement fik medlemmerne mulighed for at høre om virksomheden, Givskud
Zoo.
Arrangementet var igen et fyraftenmøde, hvor vi startede med lidt let at spise, og netværke, før
Souschef, Morten Hechman Andersen tog over, og fortalte om hvad der ligger bag den
spændende virksomhed.
De fremmødte fik et underholdende foredrag, hvor Morten Andersen åbent fortalte om
virksomhedens udfordringer og muligheder, og selvfølgelig også om deres fremtidsplan med
Zootopia, der er en plan udviklet sammen med tegnestuen BIG, og arkitekt Bjarke Engel.
Det er en visionær plan, og en investering på ca. 1 mia. kr.

AKTIVnet:
AKTIVnet har nu eksisteret i mere end et år, og pt. er ca. ¼ af erhvervsforeningens medlemmer
også medlem i AKTIVnet – og så er der endda medlemmer på venteliste.
Erhvervsforeningen har fortsat valgt at samarbejde med Erik Jensen ved Bøgetorp, der som
tovholder formår at skabe et godt fagligt miljø, og sikrer fortsat nye spændende emner, der
giver medlemmerne ny viden om forhold, der kan være med til at udvikle deres virksomheder.
Samtidig skaber AKTIVnet også den gode faglige relation mellem virksomhederne, der er med til
at understøtte, at de lokale virksomheder kender, og bruger, hinanden.
AKTIVnet har haft mange gode arrangementer i 2014, men især foredraget af Søren Gade, der
på det tidspunkt var direktør i Landbrug og Fødevarer, og årets sidste foredrag med den
livsbekræftende atlet, René Nielsen, der vandt guld i spydkast ved de paraolympiske lege, var
helt ekstraordinære.

Nyhedsbrev:
Som enhver stor organisation har AKTIVerhverv selvfølgelig også fået et nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet er startet stille op i 2014, og det er planen at den med tiden vil udkomme
regelmæssigt, med fokus på relevante nyheder for vores medlemmer i lokalområdet.
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Der har i 2014 også været tiltagende samarbejde mellem erhvervsforeningerne i de 6
kommuner, der udgør trekantsområdet, med det formål at udvikle området til at stå stærkt i
konkurrence med andre regioner i Danmark, for at tiltrække virksomheder og faglig høj
arbejdskraft.
AKTIVerhverv er inviteret til at deltage i dialogmøder med de øvrige erhvervsforeninger i
trekantområdet, og har ligeledes en stemme i Trekantområdets Advisory board, der er et forum
for lederne af nogle af de største virksomheder, samt borgmestrene, i de 6 kommuner.
Erhvervsforeningen skal forberede sig på i langt højere at samarbejde med andre organisationer
uden for foreningens geografiske område, for at have mulighed for at være med til at præge
udviklingen for vores medlemmer i fremtiden.

Vingstedmesse 2015:
Messeudvalget for Vingstedmesse 2015 er blevet nedsat, og bestyrelsen har valgt at fortsætte
det gode samarbejde med Erik Jensen fra Bøgetorp, der forestår styringen.
Det er en stor fornøjelse som formand at arbejde sammen med messeudvalget, der er en
gruppe energiske personer, som i samme rum sprudler med spændende ideer og godt humør.

Messeudvalget blev etableret kort tid efter Vingstedmesse 2013, og består af:
Kari Hougaard – Egtved Posten
Jens Peder Pedersen, ETU Forsikring
Kenni Dahl – Egtved Smedje
Jan E. Nielsen, Jysk Video Teknik
Erik Jensen - Bøgetorp ApS, Billund
Undertegnede – formand for Erhvervsforeningen
Bestyrelsen i AKTIVerhverv, 2014 – 2015 består af:
Martin H. Lund, Kasser
Clas Sørensen, Næstformand
Erik Jensen, Sekretær
Svend Erik Andersen, Medlem
Find Schmidt, Medlem
Undertegnede – Formand
Som formand vil jeg gerne takke bestyrelsen og messeudvalget for et fantastisk spændende år.
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Dette var ordene i formandens beretning.

Hardy Stagelund Nielsen
Formand
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