Ringsted Erhvervsforum
Paraplyorganisation for hele erhvervslivet
Mødereferat af panel 3, Vækst og Iværksætteri
torsdag den 25. august 2011 kl. 08.30 – 10.00
hos Den Kreative Matrikel, Garnisonen 38
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Dagsorden:
1. Velkommen tilbage efter sommerferien og bordet rundt
Kort introduktion af mødedeltagerne. Jacob Nordby, som er kommunaldirektør i
Ringsted kommune, deltog i mødet med henblik på at følge med i aktiviteter på
erhvervsområdet. Jacob Nordby vil fremadrettet deltage i de aktiviteter, som det
er muligt i forhold til hans øvrige ansvarsområde.
2. Kort opsummering af erhvervspolitikken v. sekretariatet
Ringsted kommunes erhvervspolitik og handlinger på uddannelsesområdet blev
præsenteret med henblik på at sætte mødets fokus.
3. Status på igangsværende panelprojekter vedtaget på sidste møde:
Velkomstpakke til nye virksomheder
Sekretariatet præsenterede forslag til velkomstpakke, som bl.a. indeholder
testimonials fra tre forskellige virksomhedstyper i Ringsted:
· En tilflyttervirksomhed
· En eksisterende virksomhed, som er blevet opkøbt og
· En iværksættervirksomhed.
De tre testimonials giver tre forskellige perspektiver på, hvorfor Ringsted er et
godt sted at drive virksomhed.
Følgende forslag til velkomstpakken blev efterfølgende diskuteret:
- Ringsted kommunes hjemmeside skal indeholde en ”elektronisk
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velkomstpakke” der kan downloades, hvor der er fact sheet med
oplysninger om Ringsted, kontaktpersoner, projekter osv.
Der skal udarbejdes videoklip med testimonials, da det virker mere
overbevisende og levende at se personerne bag de enkelte testimonials.
Der kan arbejdes med søgeoptimering på google ift. lokalisering i
Ringsted og vejen frem til information for potentielle tilfyttere skal være
kort.
Det skal fremgå af hjemmesiden, at der er en tydelig kontaktperson, som
er ansvarlig for erhvervsområdet.
Der skal tilbydes en guidet tour til tilflyttervirksomheder af
Ringstedvirksomheder
Det skal undersøges, hvorledes en betalingsring rundt om København,
kan anvendes til tiltrækning af flere virksomheder til Ringsted
Det kan anskueliggøres på kort, hvor centralt Ringsted ligger i forhold til
andre byer på Sjælland og København
Der kan udarbejdes en kort test til virksomheder, hvor medarbejdernes
bopæl tastes ind og hvor Ringsted gerne skulle fremgå som et centralt
sted for lokalisering
Endelig vil visualisering af ejendomsudviklingsprojekter være en fordel at
have parat, så det bliver nemmere at flytte til og vurdere økonomien for
større tilflyttervirksomheder.

-

Fredagsbaren
Fredagsbaren bliver af et tematisk morgenmøde, som er mere fokuseret
på en udvalgt branche eller problemområde. Det er vigtigt, at formålet for
morgenmødet bliver meldt klart ud, at det er tidsafgrænset og at fokus er
lagt på de lokale virksomheders muligheder for at præsentere sig selv.

-

Udviklingsakademi
Det forsøges at etablere et fælles forløb for virksomheder i Ringsted
indenfor f.eks. CSR, hvor virksomhederne kan lære hinanden bedre at
kende og bruge hinanden som sparringspartnere.

-

Mentorordning og professional bestyrelse
Ringsteds mentorordning fortsætter for iværksættere og mindre
virksomheder og der er 25. august arrangement med Connect Denmark
om etablering af professionel bestyrelse, hvor mentorordningen vil blive
markedsført.

4. Mødeplan for panelet frem til generalforsamlingen til orientering.
5. Nyt på erhvervsområdet v. sekretariatet
Der er ansat to nye medarbejdere i Erhvervs- og kommunikationssekretariatet fra
15. august i år. Mette Apollo skal i løbet af de næste tre år udarbejde en
Erhvervs-Ph.D. med temaet, hvordan Ringsted kommune kan bidrage til at skabe
innovation i områdets virksomheder. Ditte Mørck Liginger Jessen er ansat til at
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drive erhvervsservice med særligt fokus på iværksættere.
Endvidere er Ringsted kommune ved at indgå en aftale om etablering af
Vækstfabrik i Ringsted.
6. Opsamling
Sekretariatet samler op på ideerne vedr. velkomstpakken og præsenterer på
næste panelmøde et oplæg på, hvordan velkomstpakken kan se ud i praksis.
Sekretariatet udarbejder oplæg til ”Torsdagsbrunch” som afløser til fredagsbaren
og indbyder til første arrangement inden efterårsferien.
Vedr. udviklingsakademiet udarbejder sekretariatet et konkret oplæg på et fælles
kompetenceforløb, som præsenteres for udvalgte virksomheder. Det tilstræbes at
opstarte forløbet inden efterårsferien.
Sekretariatet er i gang med at opstarte det næste mentorforløb for iværksættere
og mindre virksomheder.
7. Eventuelt
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