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I august var jeg på inspirationsbesøg hos ni virksomheder i kommunen sammen med vores
nye bestyrelsesformand, Uffe Høeg Johansen. Ud for at høre, hvordan det går ude hos jer,
hvad det er for nogle udfordringer, I står med, og hvordan vi kan hjælpe jer. Og det går godt i
Middelfart. Virksomhederne har travlt, det er dejligt. Men vi hører også, at mange er udfordret på
arbejdskraften.
Manglen på arbejdskraft skal vi tage alvorligt. Det arbejdes der på fra politisk hold, og indtil vi
finder en løsning på det, må vi gå andre veje. Vi skal udnytte det fællesskab, vores erhvervs
forening er, og bruge hinanden. Vidensdele og netværke om, hvordan vi kan drive vores
virksomheder endnu bedre. Det vil vi gerne opfordre jer til. Har I
brug for sparring, er vi altid klar til at hjælpe på Middelfart
Erhvervscenter.

Nyt iværksætterhus i Middelfart
Maling er ikke bare maling
Kort nyt
Ny strategi skal vise vejen
Jeg interesserer mig for mennesker
Ny iværksættercafé
Bygherrens mand
Når forretning møder fællesskab
Siden sidst
Arrangementer og kurser
Velkommen til nye medlemmer
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I foråret fik vi ny bestyrelse i Middelfart Erhvervsråd.
Jeg glæder mig over, at vi har en stærk bestyrelse,
som har startet efteråret med en strategiproces.
Det har mundet ud i et nyt, godt fundament for
vores forening for de kommende år. Strategien har
seks fokuspunkter. Et af dem er kommunikations
området, som vi gerne vil styrke. Som du måske
har bemærket, har Erhvervsnyt allerede fået et nyt
udseende. Jeg håber, at du kan lide det.
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Rigtig god læselyst.

Niels Chr. Hammelev
Erhvervschef
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NYT IVÆRKSÆTTERHUS I MIDDELFART

THE PLATFORM

På parkeringspladsen bag Middelfart Station står drømmen om et helt unikt
iværksætterhus. Om et år er det 2.000 kvm store hus ”The Platform” en realitet,
og det kommer til at summe af kreativitet og virkelyst. Bag projektet står
erhvervsfolkene Vagn Orry Knudsen og Tonny Vinding Møller.

The Platform bliver et hus for iværksættere: Folk med
krøllede hjerner og kloge hænder, der gerne vil udvikle
deres virksomhed. Det kan være nystartede eller etablerede
virksomheder, som har brug for hjælp til at vækste.
Iværksættere kan få en plads i huset til overkommelige
priser, uanset om de vælger flyverplads, fast skrivebord
eller eget kontor. Når huslejen er betalt, har iværksætterne
mulighed for at bruge alle faciliteter – mødelokaler, kantine
og lounge. Lejen er inkl. internet, kaffe, te, vand og ren
gøring, så der er ingen ekstraomkostninger.
PLADS TIL UDVIKLING
Huset kommer også til at rumme et 300 kvm stort værksted, hvor lejerne kan arbejde med test og prototyping.
Værkstedet er indtil videre tomt, fordi The Platform fylder
værkstedet op med udstyr, efterhånden som de finder ud af,
hvad iværksætterne har brug for. Det kan være 3D-printere,

fræsere eller testudstyr, som virksomhederne skal bruge
til at udvikle eller skalere.
The Platform bliver et nonprofit hus. Giver det overskud, går
pengene tilbage til huset i form af fx nyt udstyr eller nedsat
husleje.
SPARRING PÅ KRYDS OG TVÆRS
Drømmen er at få så mange forskelligheder ind i huset som
muligt, så iværksætterne kan møde og bruge hinanden.
Det er Tonnys erfaring, at der er stor vilje til at hjælpe
hinanden:
- Der er en god fællesskabsånd i Middelfart og blandt
iværksættere og virksomhedsejere generelt. Byen er fuld af
mennesker, som øser ud af deres erfaring og bare gerne vil
3Dhjælpe.
ViewDen1.ånd
sal
vil vi gerne fylde huset med, siger han, og
fortsætter:

- Målet er at skabe et godt og kreativt miljø, man ikke har
lyst til at tage hjem fra. Vi har lavet en vedtægt om, at man
ikke må sove i huset om natten, griner han.
ERFARNE ERHVERVSFOLK GIVER TILBAGE
The Platform er en gammel drøm om at give noget tilbage,
Vagn altid har haft. Og det er en bærende del af konceptet.
The Platform har tilknyttet et Advisory Mentor Board, som
også skal hjælpe iværksætterne med at få det bedste afsæt
for deres virksomhed. Det er 10 særligt udvalgte personer,
som alle sammen har en masse erfaring inden for forskellige
THE PLATFORM BLIVER ET KREATIVT
IVÆRKSÆTTERMILJØ MED MULIGHEDER
• MERE END 2.000 KVM.
• FLYVERPLADS, SOM GIVER ADGANG TIL HUSET UDEN
FAST PLADS.
• FAST KONTORPLADS, HVOR MAN HAR SIT EGET
SKRIVEBORD.
• EGET KONTOR, HVOR MAN KAN SIDDE OG HAR
MULIGHED FOR AT SIDDE FLERE SAMMEN. DER KOMMER
TIL AT VÆRE KONTORER I FORSKELLIGE STØRRELSER.
• 300 M 2 VÆRKSTED.
• EVENTS FOR HUSETS LEJERE.

områder og måske selv har prøvet at vækste en virksomhed.
Det kan være inden for områder som byggeri, IT, handel,
tekstil eller andre områder. Fælles for dem er, at de har
lyst til at give noget tilbage og gør det for at hjælpe iværk
sættere videre. Måske også ved at investere i en god idé:
- Der kan være iværksættere, som skal bruge penge for
at komme ud i verden med deres produkt. Så kan The
Platform hjælpe med at forberede dem på et pitch til at
skaffe kapital, siger Vagn.
Når de er klar, kalder The Platform de mentorer ind, som
kunne have en interesse i at være med til at finansiere projektet som partner – ligesom vi kender det fra ”Løvens hule”.
ET GODT AFSÆT
Under researchen til iværksætterhuset har Vagn og Tonny
besøgt flere andre iværksætterhuse i bl.a. Aalborg og
Odense. Fælles for dem alle var, at de lå ved trinbræt.
Lykken var, at Middelfart Kommune havde præcis den
grund der skulle til, og Vagn vandt den i en udbudsrunde.
Det gav også inspiration til navnet ”The Platform”, som har
flere betydninger:

• SOM LEJER BINDER DU DIG KUN FOR EN MÅNED AD
GANGEN.
DET ER PLANEN, AT HUSET SKAL STÅ FÆRDIGT OM ET ÅR.
VIL DU HAVE EN PLADS I HUSET?

- Ordet platform betyder perron. Det er det, vi gerne vil
være: Den platform, iværksætterne sætter af fra, siger
Tonny.

HOLD ØJE MED WWW.THEPLATFORM.DK.
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PORTRÆT: GJ COATING
i tromler, som de fx gør med emner til en stor legetøjs
producent. Hver råvare har et program, der er kodet ind
i computeren. Så ved tromlen, hvilken maling, der skal
bruges, hvor hurtigt emnerne skal køre rundt, hvor meget
tryk der skal komme fra pistolen, hvor lang tid den skal køre,
osv. Selvom virksomheden udvikler mange af deres ting
selv, samarbejder de også med lokale virksomheder.
Hver gang en kunde henvender sig med en ny opgave,
designer de processen og udstyret, så opgaven kan løses
optimalt og overholder de krav, kunden har. Det betyder, at
alt værktøj er unikt, lavet specielt til kunderne.
- Vi vil gere handle lokalt, og det er vigtigt at have
samarbejdspartnere, der tænker ud af boksen og ved, hvad
produktionen kræver, fortæller Britt, som bl.a. samarbejder med den lokale smed.

MALING ER IKKE BARE MALING
Brillestel, legetøj, militærudstyr, laboratorieudstyr, fadølsanlæg og facadeskruer.
Det er bare nogle af de ting, de lakerer hos GJ Coating i Ejby. Virksomheden
udfordrer den gængse opfattelse af, hvad maling er. Maling er nemlig ikke længere
bare en farve. Den kan også have funktioner som fx gør materialet varmefølsomt,
antibakteriologisk, antistatisk eller materialeforbedrende.
Virksomhedens kunder kan have mange forskellige ud
fordringer, som skal løses i lakeringen. Det stiller store krav
til lakkerne, og derfor køber virksomheden mange af deres
råvarer i Tyskland, fortæller medejer Britt Hjorth Hansen:

del af familien. Hver morgen kl. 9 spiser alle morgenmad
sammen, og de hjælpes ad med at løse opgaverne, hvis der
opstår udfordringer. Virksomheden stiller ingen krav til de
ansattes baggrund, for alle kan lære det.

- Den maling, vi kan få i Skandinavien, er en standardvare,
så der er alt muligt i, der ikke skal være der. Det koster, og
så påvirker det lagtykkelsen. I Tyskland har de lakingeniører,
som bygger malingen op fra bunden, så der kun kommer
det i, der skal i, og de kan justere på alle parametre.

- Det betyder ingenting, hvad folk har lavet, inden de starter
hos os. Det, der betyder noget er, at de vil det. Det k ræver
noget at lære at lægge så tynde lag på, at ingen kan se,
at det er malet, siger Britt, som selv har en baggrund som
både butiksmedarbejder og dagplejemor i bagagen. Hun
har solid erfaring fra produktionen, hvor hun siden hun
En af virksomhedens kunder er en brilleproducent, som
startede har været med til at lakere og udvikle værktøj
havde reklamationer på 70% af et bestemt
og komplekse processer sammen med
GJ COATING ER SPECIALISTER
brillestel i plast, fordi det knækkede. Det
sin far, Gert Hjorth Jensen, der startede
I
LAKERING
AF
SMÅ
OG
løste de sammen med deres leverandør
virksomheden i 1980.
MELLEMSTORE EMNER SOM DE
ved at vælge en lak, der kunne trænge ind
ENESTE I DANMARK.
i plasten og fjerne spændinger. Så kunne
DESIGNER SELV UDSTYR
brillestellet holde og sælges igen.
OG PROCESSER
I PRODUKTIONEN LØSER DE
Hele produktionen er fuld af special
ALT FRA ENKELTE EMNER TIL
KOMPLEKSE OPGAVER I STORE
ÈN STOR FAMILIE
udstyr, anlæg og værktøj, som GJ Coating
PARTIER.
GJ Coating er en familievirksomhed –
selv udvikler. Fx har de udviklet en
også for de ansatte, som hurtigt bliver en
proces, hvor mindre emner kan lakeres

KVALITET OG LAK-NØRDERI
For GJ Coating er alle lakopgaver specialopgaver.
De involverer sig i deres kunders udfordringer
og gør en stor indsats for at finde en løsning. Det
kan fx være med at udvide kundens sortiment
ud fra nogle standardprodukter, som de kan
lakere i forskellige farver. Det gør de for en kunde
i kosmetikbranchen, der samtidig minimerer sit
lager, fordi den ikke behøver bestille store partier
hjem i forskellige farver. De har én flaske, som bliver
lakeret i de farver, de skal bruge.
- Vi kan rigtig godt lide det, vi laver og de kunder, vi
har. Og så elsker vi at arbejde sammen med highend kunder, som kommer med nogle sjove idéer. Vi er jo lidt
af nogle lak-nørder, der kan lide en god udfordring, siger
hun med et glimt i øjet og fortsætter:
- Der er faktisk ikke en opgave, vi ikke vil gå i gang med.
Men den skal laves ordentligt, for her gør vi ikke noget
halvt. Vi vil kunne stå inde for kvaliteten. Hvis ikke kunderne
kan acceptere det, skal de gå et andet sted hen, for vi vil
ikke gå på kompromis med kvaliteten.

VIRKSOMHEDEN BLEV ETABLERET
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I 1980 AF GERT HJORTH JENSEN OG
HAR I DAG 18 MEDARBEJDERE.
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HÅNDVÆRKER
FOR EN DAG

I Middelfart
Kommune søger
22,2% af de unge ind på
en erhvervsuddannelse.
Målet på landsplan
er 25%.

NY STRATEGI
SKAL VISE VEJEN
I august tog bestyrelsen for Middelfart
Erhvervsråd hul på en strategiproces, som
skal skabe retning for det fremtidige arbejde
med og for erhvervslivet i kommunen, så vi
fortsat udvikler os.

Vestre Skole i Middelfart er i gang med at omdanne skolen
fra traditionel folkeskole til et moderne byrum midt i byen.
Håndværkerne er allerede i gang, og det udnytter skoleleder
Klaus Andreasen ved at lade byggeprojektet være en del af
undervisningen: Alle elever kommer på besøg på byggepladsen og får mulighed for at tale med håndværkerne.

det som en god mulighed for at give eleverne et indblik i,
hvad det vil sige at være involveret i et større byggeprojekt
og hvilke typer af håndværkere, der arbejder på et byggeri.
Derfor har vi sponseret sikkerhedsudstyr til børnene, så de
forsvarligt kan få en rundvisning på byggepladsen og tale
med håndværkerne.

I Middelfart Erhvervscenter vil vi gerne støtte op om, at flere
unge får interesse for håndværkerfagene og ser det som
en mulig karrierevej. Vi synes, at ideen er fantastisk, og ser

Skolen oplever ved hvert eneste besøg på byggepladsen, at
eleverne lytter, er engagerede og stiller rigtig mange gode
spørgsmål.

NYE TILTAG PÅ VEJ
I foråret havde vi inviteret til workshops om iværksætteri
og medlemsaktiviteter. Formålet var at lytte til medlemmerne og høre, om medlemsaktiviteterne rammer det, I
har brug for. Samtidig ville vi give plads til nye tiltag. Vi fik
mange gode input, som vi tager med videre. Kort efter de
to workshops startede bestyrelsen i Middelfart Erhvervsråd
en strategiproces. Derfor satte vi nogle af de gode ideer fra
de to workshops på stand by. Nu er vi på den anden side af
8

strategiprocessen og kan se, at stort set alle idéer passer
ind i den nye strategi. I den kommende tid vil vi arbejde
med at implementere mange af de gode forslag.
Det er altid dejligt at mærke den entusiasme, I som
medlemmer kommer med. Stor tak til alle, der engagerede
sig i en workshop.

Sammen med en ekstern konsulent fik vi sat rammerne for
arbejdet i de kommende år, herunder også formuleret en
ambitiøs vision:

//

Vi vil være det mest attraktive
fællesskab for virksomheder og
medarbejdere i Danmark.
Strategien bliver ledestjerne for alt, hvad Middelfart Erhvervs
center gør i de kommende år. Den består af seks punkter,
som skal gøre en forskel for virksomhederne og sætte aftryk i
kommunen. Og ikke mindst gøre Middelfart til en endnu mere
attraktiv kommune at drive virksomhed i. Under hvert punkt
har vi formuleret en række mål, som vi skal nå i løbet af årene
2021-2025.
Med strategien har vi et godt fundament, der styrker fælles
skabet i erhvervslivet i hele kommunen og bidrager til et
stærkere Middelfart. Se hele strategien og målene på
www.middelfart-erhverv.dk
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STRATEGISKE PUNKTER
01

NETVÆRK
Vi ser store muligheder i et stærkt fællesskab
blandt vores medlemmer. Medlemmerne skal mødes i
flere forskellige sammenhænge – både socialt og fagligt.
Vi vil opprioritere antallet af netværk og sociale arrangementer under M
 iddelfart Erhvervscenter.

02

IVÆRKSÆTTERE
Vi ønsker et aktivt og spirende iværksætter
miljø i Middelfart Kommune, og med etableringen af
iværksætterhuset ”The Platform” styrker vi i fællesskab
iværksætterkulturen. Vi vil i samarbejde med The Platform
øge udbuddet af tilbud til iværksættere. Vi vil bl.a. starte
iværksættercaféer og en mentorordning.

03

VIDENSDELING
Vi vil arbejde for størst mulig videns
deling blandt vores medlemmer og holde events, der
understøtter det.

04

ARBEJDSKRAFT
Vi vil arbejde for et optimeret og fleksibelt
lokalt arbejdsmarked.

05

KOMMUNIKATION
Vi vil styrke vores kommunikation med
lokalsamfundet og med vores medlemmer.

06

ERHVERVSPOLITIK
Vi har ambitioner om, at Middelfart skal
være Danmarks bedste kommune at drive virksomhed
i. Middelfart Erhvervsråd vil varetage medlemmernes
lokalerhvervspolitiske ønsker.
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JEG INTERESSERER MIG FOR

 eres rammebetingelser, der betyder noget.
d
Det vil jeg gerne arbejde for at gøre endnu
bedre, siger Uffe.

kontingent for at få en service og en oplevelse
af, at de bliver hørt og set. Det er vores opgave.
Så enkelt er det.
PÅ MARATONBESØG I VIRKSOMHEDERNE
Det at kende kunderne er en del af Uffes DNA,
og det tager han med ind i bestyrelsesarbejdet.

I det hyggelige bibliotek på Hindsgavl Slot
med bøger fra gulv til loft sidder en mand
– meget symbolsk – for bordenden af et
flot barokbord. Manden hedder Uffe Høeg
Johansen og er ny formand for bestyrelsen
for Middelfart Erhvervsråd. Her får du et
indblik i manden, der netop har sat sig i
formandsstolen.

TILLID OG TEAMWORK
Til dagligt virker han som direktør på
konferencehotellet Hindsgavl Slot, hvor han
på 14. år leder en stor
stab. Selvom Uffe sidder
i chefstolen, betegner
han sig selv som ”driftsmand”. Som faglært har
han service i blodet, og
han er drevet af at skabe
gode oplevelser. For ham
er det et must at bruge
meget tid på gulvet. Ikke
for at kontrollere, men
fordi det er vigtigt for
ham at kende forretningen, være synlig og vise
vejen for teamet. Altid
med stor respekt for sine
medarbejdere:

MENNESKER
Som ny formand glæder Uffe sig over, at Erhvervsrådet har
en god og stærk bestyrelse, som er lokalt forankret med
hele kommunen repræsenteret og en erfaren erhvervschef,
som kender medlemmerne rigtig godt.
- Vi er næsten, hvor vi skal være nu. Vi skal bare lige være
lidt mere klare i spyttet om, hvem vi er, og hvor vi skal hen,
smiler formanden.

//

”Et hotel kan jeg drive med begge hænder
bundet på ryggen. Det er det at sætte holdet
og lave noget, der kan selv, der er sjovt.”
Selvom han synes, at erhvervsrådets bestyrelse er på rette
vej, mener han stadig, at der er ting at arbejde med, og han
ser det som en spændende og vigtig opgave at være med
til at fintune og udvikle:
- Der er en masse ting, som fungerer godt, og vi kan klappe
hinanden på skulderen af. Men det bruger jeg ikke så meget
tid på. Jeg ser ret hurtigt på, hvad vi skal være bedre til. Det
er fx at få hele vores medlemsskare med. Og at blive ved
med at understøtte, at erhvervslivet har det godt. Det er
10

- Du kan ikke drive sådan
en butik her ved at være alene om det. Det er
teamwork, og det er min opgave at få alle mand
med og lave et ”vi-hold” og ikke et ”jeg-hold”.
Her ejer vi p
 roblemerne sammen og fejrer
succeserne sammen, siger han og pointerer:
- Hele min uddannelse ligger i praktik og det
at have med mennesker at gøre. Det er det,
der interesserer mig: Mennesker, fortæller den
erfarne hoteldirektør, der landede sit første job
som hoteldirektør som 22-årig.
STARTER MED STRATEGIEN
Som en af de første opgaver som bestyrelses
formand har han sat gang i en strategiproces
for Middelfart Erhvervscenter, som tager
udgangspunkt i at kende medlemmerne og
vide, hvad der betyder noget for dem. Bagefter
er opgaven at samle og kvalificere de mange
holdninger, der er blandt 400 forskellige medlemmer til noget, som alle kan mærke, at de er
en del af. Derfor er strategien så vigtig:
- Ingen må være i tvivl om – bestyrelses
medlem, direktør eller ansat – hvor vi skal hen.
Og vi skal vide, hvordan omgivelserne ser på
os. Der er knap 400 medlemmer, der betaler et

I august var han på maratonbesøg ude hos
medlemmerne sammen med erhvervschef
iM
 iddelfart Erhvervscenter, Niels Christian
Hammelev. Her besøgte de ni virksomheder på
én dag for at høre, hvad de har brug for.
- Jeg vil gerne høre de direkte holdninger fra
deres egen mund, siger Uffe, og understreger: Jo bedre medlemmerne er til at sige,
hvad de har behov for, og jo bedre vi er til at
eksekvere det, jo bedre et resultat får vi også.
Kommunikation er en vigtig del af det. At forstå
hinanden.
Den nye formand spotter et vækstpotentiale,
både i kommunen og i Middelfart Erhvervs
center og ser frem til at arbejde med det. Når vi
spørger ham, hvad han glæder sig allermest til,
er der ikke meget betænkningstid:
- At se resultater, svarer han med et stålsat
grin. Det er jo det, der er motivationen for
at sætte sig i den stol. At løfte tilfredsheds
undersøgelserne blandt medlemmerne og
at se, at der kommer flere virksomheder
til området i et godt, tæt samarbejde med
kommunen og andre samarbejdspartnere.

DEN NYE BESTYRELSE
KONSTITUEREDE SIG
EFTER VALGET DEN
28. MAJ MED UFFE
HØEG J OHANSEN, DER
TIDLIGERE SAD SOM
NÆSTFORMAND, SOM
NY FORMAND OG ANNE
DORTHE HJORT SOM NY
NÆSTF ORKVINDE.
NINA Ø STERGAARD
BORRIS, A/S U NITED
SHIPPING & T RADING
COMPANY VAR
INDSTILLET AF
BESTYRELSEN OG
BLEV VALGT SOM
NYT MEDLEM, FINN
JENSEN OG ANNE
DORTHE HJORT BLEV
GENVALGT OG VAGN
ORRY K NUDSEN, THE
PLATFORM A/S, BLEV
VALGT SOM S UPPLEANT.
MØD HELE
B ESTYRELSEN PÅ
WWW.MIDDELFARTERHVERV.DK
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I juni måned holdt vi en
workshop om iværksætteri, som
gav os indblik i de aktiviteter,
iværksætterne har allermest brug
for. På ønskesedlen var netværk
med andre iværksættere; at mødes
for at sparre med hinanden om de
daglige udfordringer.

PORTRÆT: PLANNING2B

BYGHERRENS MAND
NY IVÆRKSÆTTERCAFÉ
Det vil vi i Middelfart Erhvervscenter gerne
bakke endnu mere op om. Derfor starter vi
en iværksættercafé med åbne formiddags
møder, hvor du har mulighed for at få
inspiration og sparre med andre selv
stændige over en kop kaffe.
Vi faciliterer iværksættercaféerne i sam
arbejde med Middelfarts kommende
iværksætterhus, The Platform. På hver
iværksættercafé lægger vi ud med
netværksøvelser, så vi lærer hinanden at
kende, og bagefter er der inspirations
oplæg om fx salg, markedsføring eller
økonomi. Det kan også være et oplæg fra
en virksomhed i området, som fortæller
deres iværksætterhistorie. Har du en
udfordring, du gerne vil have sparring
på, er der også mulighed for, at du kan
præsentere den og få feedback fra de
andre iværksættere. Programmet er åbent,
og du kan som deltager altid komme med
12

forslag til oplægsholdere eller selv melde
dig på banen.
De første gange tager vi ud og besøger
spændende virksomheder forskellige
steder i kommunen. Når byggeriet står
færdigt, holder vi de fleste møder på The
Platform, som danner en naturlig ramme
for iværksætteriet i området.
Tak til medlem Jacob Arbjerg Nielsen
fra JALN Engineering, der deltog i work
shoppen og efterfølgende hjalp med at
udvikle konceptet for iværksættercaféer
sammen med Esben Kragh Aalund fra
Middelfart Erhvervscenter, som er tov
holder på caféerne.

IVÆRKSÆTTERCAFÉERNE
ER ÅBNE FOR ALLE TYPER
VIRKSOMHEDER, DER HAR
ET CVR-NUMMER, DER ER
MAKSIMALT 7 ÅR GAMMELT.
DIN VIRKSOMHED SKAL
LIGGE I MIDDELFART

- Jeg er bygherrens mand i tykt og tyndt – også, hvis der
er en arkitekt inde over projektet. Det er smart at ansætte
en bygherrerådgiver for at sikre, at projektet kommer godt
igennem alle faser og ikke mindst for at være bygherrens
kritiske øjne i udførelsesfasen, fortæller han.
Martin kan også hyres ind som bygge- eller projektleder,
hvor han a
 rbejder på projekterne ude i marken og får håndværkerne til at yde deres bedste.

KOMMUNE.
VI MØDES TIL NETVÆRK
OG INSPIRATIONSOPLÆG 8
GANGE OM ÅRET.
DET ER GRATIS AT DELTAGE,
MEN KRÆVER TILMELDING.
FØRSTE IVÆRKSÆTTERCAFÉ
ER 26. OKTOBER KL. 8.30
HOS MIDDELFART
ERHVERVSCENTER, NYGADE
2 I MIDDELFART.

Vi glæder os til at se en masse iværk
sættere til første formiddagsmøde, som er
26. oktober.

I marts startede Martin Behrens virksomheden Planning2b. Han er selvstændig
bygherrerådgiver og laver kravspecifikationer til byggerier, som beskriver
bygherrens behov og ønsker. Han laver også byggeprogrammer og idéoplæg, som
kan bruges til at udbyde et byggeri i totalentreprise.

SE FLERE MØDER I
KALENDEREN OG TILMELD
DIG PÅ MIDDELFARTERHVERV.DK

STOR FAGLIG BALLAST
At være bygherrerådgiver kræver faglig tyngde, og Martin
er da også uddannet både bygningssnedker, byggetekniker
og bygningskonstruktør. Der er ikke mange i branchen, som
har erfaring fra både bygge- og anlægssiden af et byggeprojekt, men det har Martin også. Han har tidligere arbejdet
med anlægsarbejder og har stor viden om fx jord- og
kloakarbejde.
- Hvis det er en produktionsvirksomhed, så er jeg også inde
og se på, hvordan rytmen i produktionen er for at komme
med input til det, siger Martin, som i øjeblikket arbejder på
et krævende anlægs- og byggeprojekt til 300 millioner.

NETVÆRK BETYDER ALT
Han arbejder med små og store opgaver for erhvervs
kunder og offentlige virksomheder; kommuner, regioner og
forsyningsselskaber. Også andre rådgivere som ingeniører
og arkitekter er blandt Martins kunder, og han er meget
bevidst om betydningen af netværk:
- Der er ingen tvivl om, at det netværk, der ligger i
Middelfart Erhvervscenter er guld værd. De kender en
masse virksomheder og er rigtig gode til at forbinde én med
andre, siger Martin og tilføjer:
- Jeg kan kun rose dem for deres vejledning. Den har givet
mig et spark i den rigtige retning. De kan se lige præcis,
hvor man har behov for hjælp og kommer med nogle gode
anbefalinger.
Selvom Martin først er gået selvstændig sent i livet, har han
bestemt ikke fortrudt det. Faktisk ville han godt have gjort
det lidt før:
- Man skal gå efter det, man drømmer om i stedet for at
gå efter det, der giver den største løn. Hvis man ikke gør
det, kommer man til at sidde og fortryde det på sine gamle
dage, siger han.
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PORTRÆT: SAMSTED

NÅR FORRETNING
MØDER FÆLLESSKAB
På toppen af Korsbjerg Bakke på Røjlehalvøen ligger et helt særligt sted:
Samsted. Rå brædder og finurlige loppefund pryder rummene i det gamle
møbelsnedkeri, der nu fungerer som sovested, mødested og spisested med plads
til både lokale, turister og erhvervsfolk.
Det er iværksætterparret Helle Mortensen og Martin Steen
Jensen, der står bag Samsted. Navnet ”Samsted” blev født
på Samsø, hvor iværksætterparret har sommerhus.

facilitere den type processer her i huset, hvis en virksomhed
ønsker at trække det væk fra deres egne lokaler, fortæller
Helle.

- Det synes vi er lidt sjovt, fordi ordet ”sam” betyder
noget for os: Samtale, samarbejde, samspisning. Vi tror
på, at forskellighed er godt. Når man har samtaler med
forskelligheder, opstår der et nyt fællesskab, fortæller Helle
Mortensen.

DET MESTE KAN LADE SIG GØRE
Helle og Martin har gjort meget ud af at tænke fleksibilitet
ind i indretningen, så de kan understøtte kundernes ønsker
og facilitere både traditionelle møder, men også workshops
og grupperum. De kan rykke rundt og skabe de rammer, der
er brug for, og de er altid klar på en ny udfordring – også
med kort varsel. Én gang har de fx haft et arrangement,
hvor der pludseligt stod næsten tre gange så mange som
forventet.

Fællesskabstanken er helt grundlæggende for iværk
sætterne, som i mange år havde en drøm om at skabe
et uformelt og kreativt miljø, hvor forskelligheder møder
hinanden. I dag lever de drømmen og har en målsætning
om, at de tre forretningsben – det lokale, turismen og
erhvervslivet – beriger hinanden.
ET HUS MED MULIGHEDER
De uformelle, hjemlige rammer og roen, der kendetegner
resten af huset, går igen i mødelokalet, som på Samsted
hedder ”Mødestedet”, og det får parret god feedback
for fra deres erhvervskunder. Samsted er brugt til alt
fra work-aways til møder, teamdage og overnatning for
forretningsforbindelser.
Mødelokalet har sågar været brugt til et ansættelsesforløb
med samtaler, hvor ansøgerne fik et værelse at forberede
sig i. Det gav mulighed for at få ansøgerne godt ind og ud
ad døren uden, at de mødte de øvrige ansøgere.
- Vi har den fordel, at vi har en erhvervsmæssig baggrund
inden for HR og økonomi, så vi forstår godt, hvad der er
på spil i sådan en situation. Derfor kan vi hjælpe med at

//

Vi tror på, at
forskellighed er godt.
Når man har samtaler
med forskelligheder,
opstår der et nyt
fællesskab.
HELLE MORTENSEN

- Så er der ikke andet at gøre end at bevare roen og skaffe
noget mere kaffe, smiler Helle, og Martin fortsætter:
- En af de bedste anbefalinger, vi nogensinde har fået, var
fra én, der fortalte, at en ven havde spurgt, hvad Samsted
er for noget. Så havde han svaret: ”Jeg tror i virkeligheden,
at det meste kan lade sig gøre på Samsted. Jeg tror bare,
at du skal snakke med
HELLE OG MARTIN OVER
dem”. Og det er sådan,
TOG BYGNINGERNE PÅ
det er. Samsted har ikke
KORSBJERGVEJ I JANUAR
syv færdige koncepter
2018 OG GIK I GANG MED EN
på hylden. Huset er fuld
OMFATTENDE RENOVERING.
af faciliteter, og Helle og
SAMSTED ÅBNEDE 20. JULI
Martin gør sig umage
2019. FØRSTE FÆRDIGE DEL
VAR EN FERIELEJLIGHED.
for at lytte til, hvad
SPISESTEDET BLEV ÅBNET I
deres kunder har brug
EFTERÅRSFERIEN SAMME ÅR.
for og s kabe rammerne
for det.”
SAMSTED HAR FIRE
VÆRELSER, EN FERIE
LEJLIGHED, ET SPISESTED
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OG ET MØDELOKALE.
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GOLFDAG
Der var rekordstor tilslutning til golfdagen
Made in Middelfart den 23. august. Over
60 deltagere fandt vej til Golfklubben
Lillebælt til konkurrence, netværk og
fællesspisning. Tak til alle medlemmer,
som deltog i arrangementet, og som var
med til at skabe den gode stemning,
samt til sponsorerne PwC og Middelfart
Sparekasse. Også stor tak til Restaurant
Marsvinet som faciliterede hygge og
forplejning efter turneringen.

ARRANGEMENTER
OG KURSER

Se flere
arrangementer og
tilmeld dig på
middelfart-erhverv.dk/
arrangementer

26. OKTOBER kl. 8.30-10.30

IVÆRKSÆTTERCAFÉ
Netværksmøder for iværksættere, hvor du kan møde andre ligesindede, få sparring og inspiration, dyrke dit netværk og få styrket din
virksomhed. Deltag og vær med til at udvide netværket blandt iværksættere i området. Måske finder du din næste samarbejdspartner, en
potentiel kunde eller får et par gode råd fra andre iværksættere?

FREDAGSBAR
HOS DINEX

2. NOVEMBER kl. 16.00

Dinex A/S inviterede til fredagsbar i
forbindelse med Klimafolkemødet i
Middelfart den 2.-4. september. CEO
Torben Dinesen stod selv bag bardisken
i den velbesøgte pop-up bar, som gav
anledning til gode snakke. Tusind tak
for at bakke op om klimadagsordenen
og give muligheden for at kombinere
netværk og klimadebat.

VIRKSOMHEDSBESØG: DANROBOTICS
Få et unikt kig ind i virksomhedens nye, flotte domicil i M
 iddelfart
og hør deres spændende historie. DanRobotics har i 15 år udviklet,
konstrueret og optimeret robotter til alle brancher inden for
dansk industri. Se nogle af de specialiserede robotløsninger, som
virksomheden har udviklet i samarbejde med deres kunder og hør,
hvordan du kommer i gang med at bruge robotter.

9. NOVEMBER kl. 8.00-10.00

HAR I STYR PÅ JERES GDPR?
VIRKSOMHEDSBESØG
HOS DANLAD
Den 2. september åbnede DANLAD
A/S dørene og inviterede indenfor på
virksomhedsbesøg i forbindelse med
Bæredygtige Varebilers årlige konference.
Vi startede ud med oplæg om DANLAD,
og senere fortalte EL-Flex og ELCON om
deres erfaringer med bæredygtige vareog lastbiler. Bagefter var der rundvisning i
produktionen. Vi sluttede det spændende
virksomhedsbesøg af med netværk og
lækkerier fra S. C. Smørrebrød.
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Middelfart Erhvervscenter afholder i samarbejde med GDPR-ekspert
Ivan Sommer et informationsmøde på Milling Hotel Park. Ivan stiller
skarpt på GDPR og giver mulighed for at få tjekket, om virksomheden
er i mål i forhold til de lovmæssige krav.

17. NOVEMBER kl. 8.15-9.15

CAFÉMØDE: SOLPLUS
Overvejer du at få solceller i din virksomhed? Vær med, når Kasper
Bruhn fra solcellevirksomheden Solplus A/S fortæller, hvordan du
kommer i gang. Kasper har stor erfaring og kommer ind på alt fra
investering til lovgivning og hvordan projektet kører trin for trin. Hør,
hvordan andre har gjort og hvad solcellernes strøm kan bruges til.
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VELKOMMEN
TIL NYE MEDLEMMER
Baks Bakery & Deli er mest kendt for
de prisvindende romkugler, men efter
åbningen af den nye hovedbutik på
Bogensevej 12 i Middelfart er der også
kommet fokus på take away, godt brød
og lækre kager.
Bogensevej 12, Middelfart
Grønnegade 12, Nørre Aaby
www.baksbakerydeli.dk

DANLAD A/S er i dag en af de
ledende virksomheder inden for
opbygning af mobile arbejdspladser i
3,5 tons segmentet. Vi er specialister i
opbygning af vare- & lastbiler og leverer
i samarbejde med bilimportørerne
gennemtænkte og rentable transport
løsninger til erhvervslivet. Grundlagt
1996.
Industribuen 9, Ejby
www.danlad.dk
Den Lille Hjælper ApS
tilbyder alle former for
håndværkshjælp til private
og virksomheder, både ude
og inde. Jeg er uddannet
smed og tilbyder hjælp til vedligehold/
renovering af hus og have. Mangler du
eller din virksomhed hjælp/en ekstra
mand til en opgave så kontakt mig. Har
stor erfaring som reparatør i industrien.
Tunøvænget 9, Middelfart
www.denlillehjaelper.com

Hos Førstehjælpskonsulenterne er
vi specialiseret i førstehjælpskurser
skræddersyet til dit individuelle behov.
Vi kan tilbyde alt fra almindelige 4
timers kurser i hjertestopbehandling
til nødbehandleruddannelse af flere
dages varighed. Vores instruktører er
ambulanceuddannede med certificering
fra Dansk Førstehjælpsråd.
Idrætsvej 52, Nørre Aaby
www.fhkonsulenterne.dk
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Hos ”Hoffmann – Ledelse & Udvikling”
hjælper vi virksomheder med den
grønne omstilling ift. bæredygtig
ledelse og talentudvikling. Dette især
for at udvikle, fastholde og tiltrække
de kernekompetencer, der skal til for
at udvikle fremtidens bæredygtige
virksomheder.
Niels Hansens Vej 11, Middelfart
www.hoffmann-ledelse.dk

Efter overtagelsen i oktober 2020 er
Motel Lillebælt blevet gennemrenoveret
og er klart til at byde sine gæster
velkommen med flotte nyindrettede
værelser, stort nyt køkken og parkering.
Med sin fantastiske beliggenhed tæt på
by, skov og naturattraktioner er motellet
et perfekt udgangspunkt for events i
Middelfart samt naturligvis overnatning.
Brovejen 266, Middelfart
www.motellillebaelt.dk

Sjölin laver skræddersyede jakkesæt
og skjorter til den moderne mand til
en pris, der er til at forstå. Afdelingen
i Middelfart ligger ved Middelfart
Midtpunkt og åbnede 17. marts, kort
efter 2. corona nedlukning og er drevet
af franchisetager Rasmus Dahlquist.
Book din tid, så klæder vi dig godt på.
Jernbanegade 75-77, Middelfart
www.Sjolin.dk

The Platform
HR-Travel specialiserer sig i at skabe det
bedste match mellem virksomheder/
foreninger til professionelle aktører i
oplevelsesindustrien. Jeg hjælper dig
med at finde den helt rigtige destination,
lokaler og aktiviteter, som gør dit næste
arrangement en succes. HR-Travel er
medlem af Rejsegarantifonden # 3385
Kåsvej 29, Middelfart
www.hr-travel.dk

Når problemet ikke altid er problemet.
Hos Janne Vagner hjælper vi
virksomheder, ledere og sportsudøvere
med mentaltræning og coaching.
Mentaltræning påvirker indtjening og
vækst, da den forstærker evnen til at
tænke kreativt og strategisk, træffe
beslutninger og kommunikere. – Og så
forebygger det stress.
Enghavevej 15, Nørre Aaby
www.jannevagner.dk

Lengua-Global er et landsdækkende
sprogbureau, som siden 2003 har
hjulpet mange virksomheder med
skræddersyede sprogkurser og
oversættelser i mange sprog.
Vores kundegrupper er alle danske
virksomheder og organisationer. Vi
underviser en-til-en og små firmahold,
online eller face-to-face.
Nyvang 16, Middelfart
www.lengua-global.dk

Planning2b ApS yder professionel
bygherrerådgivning, projekt- og
byggeledelse med håndværksmæssig
baggrund og stor erfaring inden for
både bygge- og anlægsbranchen.
Planning2b henvender sig primært til
virksomheder, kommuner og regioner
samt kollegaer i branchen.
Gl. Vestergade 18, Middelfart
www.planning2b.dk

Renas ApS tilbyder bæredygtig
rengøring til virksomheder, der ønsker
at forbedre deres klimaaftryk.
Vi har fokus på FN´s verdensmål, Cradle
2 Cradle, cirkulært forbrug og 100%
bionedbrydelige rengøringsprodukter.
Sammen kan vi vise, hvor meget I
bidrager til reduktion af råolie, plastik og
CO2-udledning.
Østerbro 28, Odense
www.renas.dk

Snart kommer tiden, hvor I kan byde
velkommen til Trekantområdets nye
iværksættermiljø, ”The Platform”. Huset
bliver et samlingssted for krøllede
hjerner og kloge hænder. En platform,
hvor gode idéer, iværksætteri og
virksomheder kan få lov at gro. Huset
står færdig i anden halvdel af 2022. Men
konceptet med at hjælpe iværksættere
godt på vej er allerede i gang.
Jernbanegade 77, Middelfart
www.the-platform.dk

Wild Republic Europe er en del af en
amerikansk koncern, som er førende
inden for design, produktion og salg
af legetøj. Vores primære kunder er
zoologiske haver, naturparker o.l.,
og fra Danmark handler vi med hele
Europa. Vi har kolleger i hele verden,
og vores europæiske organisation har
salgskontorer i alle de større markeder.
Fynsvej 60, Middelfart
www.wildrepubliceurope.com

INTIMKONCERT

ANDERS
BLICHFELDT
10. FEBRUAR KL. 18
RESTAURANT MARSVINET

MEDLEMSEVENT
// Intimkoncert
// 2-retters middag
// kaffe/te m. avec // netværk

385.-

PR. PERSON EKSKL. MOMS

Bestil din billet på
www.middelfart-erhverv.dk

VI ER KLAR TIL
AT SPARRE MED DIG
Niels Christian Hammelev

Esben Kragh Aalund

Annemarie Clausen

Erhvervschef

Erhvervskonsulent

Koordinator

En stor del af Niels Christians tid
går med at besøge og vejlede
medlemsvirksomheder. Han har solidt
kendskab til alt, hvad der rør sig i
kommunen på den erhvervsmæssige
og kommunalpolitiske front. Tag fat i
Niels Christian, hvis du har brug for
rådgivning.

Det er Esben du skal have fat i, hvis
du er iværksætter eller driver en
virksomhed. Han er tovholder på
iværksætteraktiviteter og skarp til at
netværke og forbinde medlemmer,
som kan have gavn af hinanden. Har
du brug for sparring, er Esben kun et
opkald væk.

Når du ringer eller skriver til Middelfart
Erhvervscenter, er det Annemarie,
der hjælper dig det rigtige sted hen.
Hun er en stærk koordinator og den,
der får alt det praktiske til at gå op.
Annemarie hjælper og koordinerer
også i netværksgrupperne.

Mobil: 4036 2585
nch@middelfart-erhverv.dk

Mobil: 2134 1216
ear@middelfart-erhverv.dk

Mobil: 5151 8625
kontakt@middelfart-erhverv.dk

KONTAKT OS PÅ

8844 2088 eller
kontakt@middelfart-erhverv.dk

Nygade 2, 5500 Middelfart
8844 2088
www.middelfart-erhverv.dk

