Ringsted Erhvervsforum
Paraplyorganisation for hele erhvervslivet
Referat panel 1, Erhverv og Uddannelse
Tirsdag den 6.marts 2012 kl. 08.30 – 10.00
hos Den Kreative Matrikel, Garnisonen 38
Deltagere:
Panel 1 Erhverv og Uddannelse
Kim Elfing (bestyrelsen)
Midtsjællands Byggeservice
Glenny Hansen
ZBC
Jørgen Kay
VUC
Dorthe Balthazar
Lærdansk
Anne Knudsen
LO Midtsjælland
Ulrich Bruus Madsen
Humleore Skovdistrikt
Kaare Nielsen
Sydbank
Troels Brandt
Ringsted Produktionsskole
Christian Pedersen
Added Value Communication
Afbud:
Søren Faebo
Thorbjøn Thorbjørnson
Peter Rasmussen
Poul-Erik Bjørn Nielsen
Referat:
1. Velkomst, morgenbrød og bordet rundt
Thomas orienterede om, at Thorbjørn Thorbjørnsen er overgået til en
stabsfunktion hos SOSU Sjælland, hvorfor han ikke fremover vil deltage i
panelarbejdet. Thorbjørn henviser fremadrettet til uddannelsesdirektør Torben
Jano hos SOSU Sjælland.
Jørgen Kay orienterede om, at Ringsted får et folkeuniversitet, hvilket betyder
at spændende og relevant viden kan hentes til Ringsted i form af foredrag og
undervisning som led i Folkeuniversitetsprogrammerne. Der bliv i den
forbindelse stillet et forslag om at udvikle en grøn landsby i Ringsted, hvor
viden om dette kunne hentes via folkeuniversitetet.
2. Status på efter- og videreuddannelsesinitiativ hos detailbranchen
Glenny Hansen orienterede om samarbejdet mellem ZBC’s businesscenter,
Premier Outlet og Handelsstandsforeningen. Der er blevet afholdt to faglige
arrangementer vedr. salg og service for virksomhederne i Premier Outlet og der
har været pænt fremmøde og interesse for arrangementerne. Der er ligeledes
et gå-hjem møde på tegnebrættet for Handelsstandsforeningen og der arbejdes
på at finde en case, hvor en salgscoach fra ZBC kan blive tilknyttet en butik.
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Det blev besluttet, at der til næste gå hjem møde skal udsendes en
pressemeddelelse med Ringsted Erhvervsforum som afsender, hvor det
succesfulde samarbejde bliver omtalt.

3. Kompetencekatalog
Glenny præsenterede et oplæg på kompetencekatalog, der giver et overblik
over uddannelsesmuligheder i Ringsted. Glenny udarbejder et nyt oplæg på
baggrund af kommentarer fra mødet. Endvidere tages der kontakt til
Ringsted.nu, som kan implementere kompetencekataloget på deres
hjemmeside. Der var forslag om udarbejdelse af en ungdomspolitik i Ringsted
som udløbet af kompetencekataloget.
4. Forslag til forløb for bygge-anlægsvirksomheder indenfor salg
Der var stillet et forslag om et undervisningsforløb indenfor salg og service for
bygge-anlægsvirksomheder i Ringsted. Panelet mente, at det var en god idé og
foreslog torsdag eftermiddag, som optimalt tidspunkt for et indledende
arrangement, der kunne orientere om mulighederne ved
undervisningsforløbene.
5. Iværksætteri for unge i Ringsted
Thomas orienterede om et indledende møde med ZBC, hvor en række
undervisere og ledere har besøgt den Kreative Matrikel. Der er blevet aftalt et
opfølgende møde hos ZBC, hvor forskellige samarbejdsmodeller diskuteres.
Endvidere oplyst Glenny om ønsket om ”månededens virksomhed” på ZBC,
hvor en lokal virksomhed gæster ZBC og fortæller om sig selv.
6. Status på Vækstfabrik i Ringsted
Thomas orienterede om status på Vækstfabrikken og den nyligt afholdte åbning
med deltagelse af Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohn.
7. Generalforsamling
Panelet valgte Glenny Hansen som repræsentant til generalforsamlingen, som
vil fortælle om resultaterne af panelets arbejde.
8. Nyt på erhvervsområdet
Mads fortalte om projektet ”Videnmetro”, som giver mindre virksomheder
mulighed for at få tilskud til akademisk arbejdskraft. Sekretariatet vil kontakte
en række lokale virksomheder i forhold til ordningen.
9. Opsamling og afrunding af mødet
10. Eventuelt
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