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Det har været et år som har budt på mange nye tiltag og forandringer for 
erhvervsforeningen. 
Erhvervsforeningen har gennemgået en udvikling, over de sidste 2 år, der skal være 
grundlaget for den sammenslutning af erhvervslivet i gl. Egtved Kommune, som kan 
udvikle virksomhederne, og skabe de bedst mulige forhold for fremtiden. 
  
Der har været mange nye tiltag med det mål at skabe dette grundlag, og det er nu op til 
medlemmerne at være med til at skabe positive forandringer til gavn for os alle. 
Erhvervsforeningen kan skabe udvikling og forandringer i positiv og konstruktiv dialog 
med kommunen og andre offentlige organer – og ikke mindst i samarbejde med andre 
lokale foreninger. 
 

Foreningen er hvad medlemmerne gør den til – hverken mere eller mindre! Og for at 
kunne skabe de nødvendige forandringer er der behov for en god opbakning. Hvis man 
som selvstændig vil være med til at skabe forandring koster det kun medlemskabet af 
AKTIVerhverv – her er der gode kolleger, som bruger deres kræfter og fritid på at skabe 
de bedst mulige kår for os alle. 
 

At være medlem af AKTIVerhverv handler ikke ikke om at deltage i de gode 
arrangementer eller Vingstedmesse, men om at være en del af det fælleskab der støtte 
op om foreningens arbejde. 
 

AKTIVerhverv har fået mange nye medlemmer i 2013, og desværre har enkelte gamle 
medlemmer også valgt at forlade AKTIVerhverv. Resultat af medlemmer er dog øget 
med ca. 10 medlemmer i det sidste år, og vi kan i dag samle 125 virksomheder i 
AKTIVerhverv. 
  
Selvom 2013 var et messeår var der også tid til at planlægge andre arrangementer. 
I april var der fyraftensmøde hos Dansk Revision i Kolding, hvor medlemmerne kunne få 
informationer om de sidste nye regler inden for fradrag, samt andre regnskabstekniske 
fif. 
 

I Juni indbød vi til en aften med flugtskydning i Vingsted, hvilket var en succes hvad 
angår deltagerantallet. Alt i alt var det en hyggelig sommeraften med godt samvær og 
en bid brød efter byttet var nedlagt – jeg er dog overbevist om at der må være pillet 
ved nogle af lerduerne. 
 



D. 25. september havde erhvervsforeningen 25 års jubilæum, der blev fejret på Ågård 
Kro, og hvor alle foreningens medlemmer og det politiske system fra Vejle var inviteret 
til et par hyggelige timer med mad, drikke, og tale ved Jørgen Petersen, der er tidligere 
borgmester i tidl. Egtved Kommune. 
Jubilæet var også en skillevej, hvor foreningen ændrede navn og logo, fra 
ErhvervsForeningen for Vejle Ådal til AKTIVerhverv. Logoet var i forvejen kendt som 
figur i erhvervsforeningens faglige netværk, men med en mere frisk farve, der nu 
signalerer at erhvervsforeningen er kommet med ind i det 21. århundrede. 
  
AKTIVnet er i dag fuld besat, med enkelte medlemmer på ventelisten. Vi har besluttet 
at øge antallet af medlemmer til 30 personer, fordi der oftest er nogle der må melde 
fra, og det er vigtigt at være ca. 20 personer til et møde for at få en god 
netværksstemning. 
 

Jeg vil i den forbindelse sende nogle store roser til Erik Jensen fra Bøgetorp, for god 
styring og ledelse af AKTIVnet. 
  
Vingstedmesse2013 

Vingstedmessen blev afholdt i weekenden d. 26 & 27. oktober, og blev en succes, hvis 
vi skal måle succes med antallet af besøgende. 
 

Messeudvalget valgte tidligt at prioritere ressourcerne fra aktiviteter til markedsføring, 
fordi det ikke nytter at have gode aktiviteter hvis der ikke er nogen som ved det. 
Det betød at Vingstedmesse2013 blev markedsført i TV-Syd, Radio VLR, VAF og 
selvfølgelig også i Egtved Posten og Radio Ådalen. 
 

Markedsføringen foregik også på Facebook og YouTube, men dog kun i et beskedent 
omfang, fordi de personalemæssige ressourcer var hårdt presset i år. 
 

Antallet af besøgende blev vurderet ud fra antallet af biler og vurderes at være mellem 
6 – 8.000 besøgende, hvilker er mindstdobbelt så mange som i 2011. 
 

Allerede ved messens åbning lørdag, blev det hurtigt klar at der var mange besøgende, 
og efter et par timer var Erik Jensen bekymret over om der var P-pladser nok. 
 

Antallet af besøgende gør det ikke i sig selv, men der var besøgende uden for 
nærområdet, som tag til Vingsted med lyst til at handle på de mange stande. Det var 
også med til at skabe større omsætning på mange stande. 
  
Der var i år to større ændringer på vingstedmessen. 



1: En del af standene var ændret til 3 m dybe stande, så det var muligt at have 
kunderne inde i standene, hvilket var så efterspurgt at nogle 2 m stande også blev 
ændret til 3 m. 
2: Bagerst i hal 2 blev der etableret et outlet område, som var meget populært, og trak 
mange besøgende, så hal 2, der tidligere var et stille område, blev et meget livligt 
område. 
  
De tidligere tiltag med gående aktiviteter var meget populært, hvor der både var musik, 
trylleri og levende fugle. Det var med til at skabe højt humør og god stemning begge 
messedage. Vi blev også beriget med et dukketeater, der var et hit ved de mindste. 
  
Alt i alt har tilbagemeldingerne været meget positive, og rigtig mange har allerede nu 
tilkendegivet at de også skal have en stand i 2015. 
  
Som formand har det været en stor fornøjelse at arbejde sammen med messeudvalget, 
der alle lagde mange kræfter i messen, og selvom der var mange forhold, der skulle 
arbejdes med undervejs var der altid godt humør på møderne. 
  
Messeudvalget blev etableret kort tid efter Vingstedmesse 2011, og består af: 

 Kari Hougaard – Egtved Posten 

 Jens Peder Pedersen, ETU Forsikring 

 Kenni Dahl – Egtved Smedje 

 Erik Jensen – Bøgetorp ApS, Billund 

 Undertegnede – formand for Erhvervsforeningen 

 
Bestyrelsen i AKTIVerhverv, 2013 – 2014 består af: 

 Martin H. Lund, Kasser 

 Clas Sørensen, Næstformand 

 Erik Jensen, Sekretær 

 Svend Erik Andersen, Medlem 

 Karen-Else Lie Hansen, Medlem (fratrådt pga. sygdom) 
 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 

 


