
Formandens beretning 2013 
 

ErhvervsForeningen for Vejle Ådal har haft et spændende og aktivt år, med mange tiltag. 

2012 var et år hvor ErhvervsForeningen har gennemgået en del ændringer, for at tilpasse sig nye medier, 

og skabt nye tiltag, der fastholder ErhvervsForeningen for Vejle Ådal som et attraktivt valg for 

virksomheder i gl. Egtved Kommune. 

 På sidste års generalforsamling blev der fremlagt nogle tanker om mulige tiltag for 2013. 

Tankerne blev med den nye bestyrelse omsat til handling, og følgende tiltag: 

 Ny hjemmeside for Erhvervsforeningen 

 Hjemmesiden er blevet mere overskuelig, og let at redigere for bestyrelsen. 

 Skabe et netværk i Erhvervsforeningens forum 

 AktivNet er i dag et stærkt fagligt netværk for medlemmerne, der mødes her i 

vingstedcentret ca. 10 gange om året under professionel ledelse. 

 Kampagne for at få flere medlemmer 

 Medlemsantallet er øget med mere end 20 % i det sidste år. 

 

Her udover har erhvervsforeningen iværksat: 

 Mentor sparring (følordning) 

 For nye lokale iværksættere bistår Erhvervsforeningen med sparring der kan hjælpe en ny 

virksomhed i gang. Sparring sker i tæt samarbejde med VEU. 

 Støtte til folkeskolernes temauger 

 Folkeskolerne i erhvervsforeningens område kan søge støtte til temauger omkring 

iværksætterkulturen o.l. Erhvervsforeningen støtter med op til 5.000,- kr. samt bistand fra 

medlemmerne til dommerpanel, mentor, åbent hus arrangementer o.l. 

  

Tiltagene er ikke foretaget bare for at skabe tiltag. Det har været tiltag, som er med til at styrke 

erhvervsforeningen som et professionelt samlingspunkt for professionelle virksomheder. 

Erhvervsforeningen har trods de mange tiltag også holdt fyraftenarrangementer. 

D. 13. juni besøgte erhvervsforeningen DanePork A/S, der er det store slagteri i St. Lihme, hvor vi fik 

en rundvisning i produktionen. Efterfølgende fik vi også mulighed for at spørge ind til virksomhedens 

udvidelsesplaner, og de forhold som virksomheden arbejder med i forhold til miljø, myndigheder og 

lokale interesser. 



12. september kunne medlemmerne besøge Design Modul i Gravens, der producerer bygninger som af 

træ og containere i deres produktionshaller, som efterfølgende fragtes ud til byggepladsen. Her fik vi en 

rundvisning i produktionen og hørte om virksomhedens historie og fremtidsplaner. 

Ud over Erhvervsforeningens egne arrangementer har vi videreformidlet flere spændende arrangementer 

fra andre, som kan have medlemmerne interesse. 

D. 20. september 2013 har erhvervsforeningen 25 års jubilæum, hvor bestyrelsen planlægger et festligt 

arrangement. 

I forbindelse med jubilæet, er det planen at Erhvervsforeningen præsenterer et nyt logo, og måske også 

et nyt navn. 

Vores nuværende navn og logo har gjort det godt i de første 25 år, og skal ses efter i sømmene så 

foreningens signaler stadig fremstår stærke i de næste mange år. 

Erhvervsforeningens flagskib er Vingstedmessen, der næste gang afholdes d. 26. 27. oktober i år. 

Til at varetage Vingstedmessen er der nedsat et messeudvalg. 

Der har været mange møder, hvor vi i fællesskab har skabt et godt grundlag for Vingstedmesse 2013, 

der med erfaring i de tidligere messer vil løfte niveauet lidt højere.  Udviklingen af Vingstedmessen sker 

dog med respekt for den hyggelige stemning der skal være på Vingstedmessen. 

Messeudvalget blev etableret kort tid efter Vingstedmesse 2011, og består af: 

 Agnes Jensen – Egtved Posten 

 Jens Peder Pedersen, Vejle Brand 

 Erik Jensen – Bøgetorp ApS, Billund 

 Undertegnede – formand for Erhvervsforeningen 

Inden for et par uger vil årets program, og den nye standplan, blive lanceret og salget åbnes. 

Det er vigtigt for mig at bemærke at bestyrelsen har gjort et flot arbejde i det forløbne år, og har lagt 

meget energi og engagement i de spændende processer. 

Derfor mener jeg også at Erhvervsforeningen for Vejle Ådal er klædt godt på til at servicere 

medlemmerne i de kommende år. 

 Bestyrelsen 2012 – 2013 bestod af: 

 Søren Olesen, Kasser 

 Karen-Else Lie Hansen, Sekretær 

 Bjarne Rauff, Næstformand 

 Lars Peter Henriksen, Medlem 



 Clas Sørensen, Medlem 

 Erik Jensen, Medlem 

 Undertegnede – Formand 

  

Som formand vil jeg gerne takke bestyrelsen og messeudvalget for et fantastisk spændende og 

produktivt år. 

  

Dette var ordene i formandens beretning. 

Hardy Stagelund Nielsen 

Formand for ErhvervsForeningen For Vejle Ådal 

 


