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SAMMENHÆNGSKRAFT
Vores erhvervsliv emmer af initiativ, skabertrang og vilje til at 
bidrage til det store billede. Jeg vil gerne sige tak til alle, der 
i løbet af 2016 bidrog til at styrke sammenhængskraften. Den 
har ved flere lejligheder bevist sit værd, og den er vigtig, hvis 
vi skal lykkes med at skabe vækst og tiltrække kvalificerede 
medarbejdere.
 
Hvem er disse kvalificerede medarbejdere? Hvorfor skal de 
slå sig ned i Ringkøbing-Skjern kommune? Alle os der bor 
her, arbejder her, driver virksomhed her, vi ved det jo godt, 
men gør andre det? Ved de, at vi i kommunen har moderne 
og højteknologiske virksomheder, både inden for industri 
og landbrug? Ved de, at vi tilbyder virkelig gode rammer for 
iværksættere? Ved de, at vi satser massivt på fødevarer? Det 
gjorde Nordic Food Firm, som du kan læse om i magasinet 
her, men jeg tror, at vi skal blive endnu bedre til at fremhæve 
vores styrkepositioner. 

Det er nemmere at blive hørt, når vi taler med én stemme 
– og taler sammen. Det gør vi bl.a. i Erhvervsrådet, hvor 
vi har oplevet en flot stigning i medlemstallet i 2016, og vi 
oplever det til vores arrangementer, hvor der bliver udvekslet 
erfaringer og lagt kimen til værdifulde samarbejder. Jeg tror, 
at jeg uden at prale kan sige, at i vores kommune er der ikke 
langt fra tale til handling.
 
Erhvervsrådets opgave er at bidrage til at udvikle erhvervs-
livet, og som en virksomhedsejer siger det i årsmagasinet 
her: ”Det er jo er tosset ikke at bruge de muligheder, der er”. 
Jeg er helt enig. Du kan læse om baggrunden for udtalelsen 
og meget mere i magasinet og måske blive inspireret til at 
tænke nyt og anderledes. Herfra skal der blot lyde en venlig 
opfordring: Brug Erhvervsrådet. Det er derfor, vi er her. Vi ses 
derude og god læselyst.
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Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd er en medlemsbaseret forening med opbakning fra mere end 400 lokale 
virksomheder. Vi arbejder aktivt for at løse erhvervsserviceopgaver for virksomheder i Ringkøbing-Skjern 
kommune og bidrager til at udvikle rammerne og mulighederne for områdets erhvervsliv.

Find os på rserhverv.dk



”JEG FLYTTER IKKE!”
Sådan siger ægyptiske Hamdy Helaly, når man 
spørger ind til hans iværksætterbord i Innovest. 
- Jeg kom til Danmark for 2 år siden med masser af 
knowhow og erfaring. Både som journalist, over-
sætter og virksomhedsgrundlægger. Men jeg vidste 
ingenting om de danske forhold, virksomhedskultu-
ren, skattereglerne osv. Uden kendskab til systemet 
er det ufatteligt svært at komme i gang. Den hjælp, 
jeg modtog fra Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, var 
fantastisk og fuldstændig uundværlig. 

Han har ingen planer om at forlade sit iværksætter-
bord. Det skulle da lige være til fordel for et større 
lokale, så der kan blive plads flere medarbejdere, 
for i dag driver Hamdy en sund oversætter-virksom-
hed (lingodan.com) med vokseværk. En præstation, 
der ifølge ham slet ikke havde været mulig, hvis det 
ikke havde været for Erhvervsrådet. Og ambitionen 
er ikke til at tage fejl af. Det er vækst. Meget gerne 
inden for rammerne af Innovest. Han har allerede 
ansat en medarbejder - i øvrigt én han har mødt i 
Innovest. 

CASE // IVÆRKSÆTTERI 

VIDSTE DU:

At Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd tilbyder 
gratis vejledning til alle iværksættere i Ringkø-
bing-Skjern Kommune?
Udover iværksættervejledning råder Erhvervs-
rådet også over et åbent iværksættermiljø i 
Innovest. Her kan iværksættere og mindre 
virksomheder leje et skrivebord til en god pris 
og samtidig have adgang til sparring løbende 
sparring på udvikling af deres virksomhed.

Læs mere på rserhverv.dk/bord



Gør det med GRO!
- Jeg elsker beton! Og jeg er ikke blevet mindre 
forelsket, siden jeg indledte mit samarbejde med 
Erhvervsrådet, siger Henrik B. Jeppesen, direktør 
for betonvirksomheden fibo intercon. Han vil gerne 
have lov til at rose Erhvervsrådet for deres handle-
kraft og gode evne til at sætte sig ind i tingene.
Noget af det, der virkelig har sat skub i virksom-
hedens GRO-profil, er en kortlægning af, hvor 
meget den rent faktisk kan, når det handler om at 
optimere ressourcer. Samarbejdet har bl.a. hjulpet 
fibo intercon med at finde ind til, hvilke parametre 
de kan slå på, så virksomheden får sin retmæssige 
plads i hele recycle-tankegangen.

- Vi kan jo i forvejen en hel masse, og det skal på 
bordet. I stedet for at tale om, hvad det koster 

at blande en kubikmeter beton, vil vi i frem-
tiden være meget bedre til at fremhæve 
alle de fordele, der er ved selve materialet. 
Der er en hel masse gode vinkler i forhold 

til bæredygtighed, lang levetid og genbrug. 
Dem skal vi dyrke. Og så er jeg sikker på, at 

min kærlighed til beton vil smitte af på andre, 
siger Henrik med et smil. 

CASE //  GRO 

VIDSTE DU:

At erhvervskonsulent Lars Jørgensen her på 
billedet for nyligt har hjulpet tre virksomheder 
til besparelser for sammenlagt 218.600 kWh om 
året - bare ved at skifte til LED-baseret belysning?
I GRO handler det nemlig om at vejlede virksomhe-
der om energi og ressourceoptimering. GRO kan 
tilbyde din virksomhed et gratis og uforpligtende 
besøg af en uvildig og kompetent energirådgi-
ver, der kan gennemgå jeres energiforbrug og 
foretage en beregning af besparelsespotentialet.

Læs mere på rserhverv.dk/GRO

GRØN +
RESSOURCE +
OPTIMERING =

GRO



I SAMME BÅD
På Career Campus har beboerne meget til fælles. 
Det var én af grundene til, at Michael Vejlgaard, 
Managing Director for as:scan i Hvide Sande, 
kontaktede stedet, da han skulle finde bolig til to 
praktikanter fra Bangladesh i forbindelse med et 
3-måneders træningsforløb.

– Jeg kunne ikke lide tanken om, at de skulle sidde 
isoleret i en lejlighed i Hvide Sande. Jeg havde 
hørt, at Vestas i forvejen benyttede sig af Career 
Campus og tænkte, at det var et forsøg værd, 
fortæller Michael Vejlgaard. 

Og det viste sig at være det helt rigtige. Virksom-
heden har netop indgået en etårig kontrakt med 
den ene ingeniør fra Bangladesh – Mohammed 
Azad – og han har selv valgt at vende tilbage til 
netop Career Campus, hvor der er mange i samme 
situation, mange forskellige nationaliteter og en 
god atmosfære. For Michael Vejlgaard er der ingen 

tvivl om, at han vil benytte samme mulighed igen, 
hvis behovet skulle opstå. 

– Vi har løbende behov for at ansætte, og Career 
Campus gør det nemmere at tilbyde nyansatte en 
god start på både arbejdsliv og fritid, siger Michael 
Vejlgaard

CASE  //  CAREER CAMPUS

VIDSTE DU:

At Career Campus er et erhvervsbofællesskab 
til vidensmedarbejdere, der har behov for 
midlertidig indkvartering? Huslejen er billig og 
inkluderer vand, varme og rengøring af fælles-
arealer. Atmosfæren er international – sidste 
år boede der 10 forskellige nationaliteter på 
Career Campus.

Læs mere på rserhverv.dk/campus



DET ER JO TOSSET IKKE AT 
UDNYTTE DE MULIGHEDER, DER ER
Ordene kommer fra Anton Aarup, administrerende 
direktør for Ringkøbing-virksomheden Provia, der 
udvikler kvalitetsprodukter til minkindustrien. Anton 
er ganske tilfreds sagt på godt jysk, og det med 
god grund. Listen over områder, hvor KUBE har 
hjulpet er lang. I overskrifter tæller den: strategisk 
overblik over organisationen, kompetenceudvik-
ling, rekruttering af medarbejdere samt viden om 
og strategi for ekspansion på eksportmarkederne. 

-  Vi har sammen med KUBE været vidt omkring, 
og der er ingen tvivl om, at samarbejdet har løftet 
organisationen, fortæller Anton Aarup. 

På spørgsmålet om målet er nået, kommer svaret 
prompte: 

- Helt færdige bliver man vel aldrig. Vi skal jo hele 
tiden udvikle os. Men vi er alligevel så fl yvefærdige, 
at vi er klar til komme videre nu. Det er ikke nok at 
se på de interne linjer. Vores næste udfordring bliver 
at få fortalt hele mink-verdenen, hvem vi er og hvad, 
vi kan. Så vi for alvor kan komme ud over stepperne, 
lyder det til slut fra en målrettet Anton Aarup.   

VIDSTE DU:

At KUBE er til for alle virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune?
KUBE er et samarbejde mellem Erhvervsrådet, Jobcentret og Uddannelsescentret i Ringkøbing-Skjern 
Kommune. Et besøg fra en konsulent fra KUBE kan give et kvalifi ceret 360 graders eftersyn af din virksomhed, 
samt afdække potentialer i din virksomhed, der kan foldes ud.

Læs mere på rserhverv.dk/kube

CASE //  KUBE



FOODZONE – HELT 
FREMME PÅ TALLERKENEN 
Er det nemt at starte virksomhed? Det er det aldrig. 
Er det nemmere, hvis der er lokale kræfter, du 
kan trække på? Afgjort ja. Stefan Hjort Petersen 
tænker tilbage på foråret 2016, hvor han sammen 
med Heidi Wolff  Jensen etablerede Nordic Food 
Firm, en fødevarevirksomhed, der satser på frisk 
convenient food:

- En af grundende til, at vi valgte Ringkøbing- 
Skjern-området var selvfølgelig fødevareprofi len. 
Men så var der også Kis og Søren fra Erhvervsrå-
det. Vi følte simpelthen opbakning fra det første 
møde. Det betyder en verden til forskel, om man 
står helt alene, eller om man har en allieret. Det 
havde vi i Erhvervsrådet, fortæller Stefan.

Erhvervsrådet har hjulpet med alt lige fra introduk-
tion til lokalområdet, udlån af udstyr og etablering 
af kontakter, og Nordic Food Firm er kommet rigtig 
godt fra start. Der er ordrer i hus, og inden længe 
bliver det tid til, som Stefan siger, måske ”at give 
lidt tilbage til lokalområdet”.

- Der bliver behov for at ansætte hen over som-
meren, og så er det da nærliggende at henvende 
sig til Ringkøbing-Skjern Kommune og Jobcentret, 
konkluderer Stefan.

CASE //  FOODZONE

VIDSTE DU:

At Erhvervsrådet arbejder på at skabe en fælles 
platform for fødevareområdet med udgangs-
punkt i Fødevarepark Skjern Enge?
Platformen skal fungere som katalysator og 
centralt omdrejningspunkt for produktudvikling, 
markedsføring, salg, lager, logistik og distribution 
af vore lokale fødevarer.

Læs mere på rserhverv.dk/foodzone



ERHVERVSPOLITIK – SAMMEN 
SIKRER VI INDFLYDELSE TIL 
GAVN FOR ERHVERVSLIVET
Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd er en selvstændig 
organisation for erhvervslivet i Ringkøbing-Skjern 
Kommune. Vi er sat i verden for at fremme vores 
medlemmers og erhvervslivets interesser.

Faktisk spiller Erhvervsrådet en rolle i alle 
kommunale tiltag, som har indfl ydelse på kom-
munens erhvervsliv. Det drejer sig om input til 
vækst- erhverv og fødevarepolitikken samt input til 
videnstrategien, deltagelse i møder med regionale 
og nationale politikere og organisationer i forhold 
til eksempelvis lobby for trafi kal infrastruktur, 
etablering af virksomhedskontakten i kommunen 
og meget andet.

Det er derfor i alle virksomheders egen interesse, 
at vi har et stærkt erhvervsråd i Ringkøbing-Skjern 
Kommune, som kan tale erhvervslivets sag og sikre 
en erhvervsvenlig udvikling i vores område. For 
kun sammen står vi stærkt.

ERHVERVSPOLITISK INDFLYDELSE

VIDSTE DU:

At Erhvervsrådet er tovholder på en gruppe, der 
arbejder på at få opgraderet Rute 15 i vores kom-
mune. Der er allerede nu foretaget forskellige 
lobby-tiltag og målet er i første omgang at få en 
samlet VVM-redegørelse for hele strækningen.
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NETVÆRK // RSERHVERV.DK

EVENTS OG NETVÆRK
Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd gør en dyd ud af at 
være udfarende og synlige, der hvor erhvervslede-
re, politikere og embedsmænd færdes og mødes. 
Samtidigt er Erhvervsrådet også en netværksska-
bende organisation. Et sted hvor erhvervsledere 
mødes og hvor inspiration og netværk kan føre til 
nye muligheder og nye samarbejdsrelationer. 
Eksempelvis har vi god succes med vores Business 
Brunch, hvor netop det uformelle netværk er et 
vigtigt element. Vores netværk er primært målrettet 
vores medlemmer, og som minimum opnår de en 
reduceret pris på deltagelse i netværkene.

Find vores eventkalender på 
rserhverv.dk/event og bliv inspireret

VIDSTE DU:

…at Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd løbende ar-
bejder med virksomhedsrettede projekter til gavn 
for erhvervslivet i Ringkøbing-Skjern Kommune?
Eksempelvis kan vi tilbyde vores lokale virksom-
heder, at blive tilmeldt vores Tilfl ytterjobordning, 
der giver nem adgang til interessante kandidater, 
der alle er interesserede i at fl ytte til området. 
Erhvervsrådet kan også tilbyde sparring og 
udvikling i verdensklasse igennem vores klyn-
geprojekt, hvor vi har tilknyttet internationalt 
anerkendte Rodin Genoff  som ekspert. 

Mulighederne for samarbejde er mange. Du er 
altid velkommen til at kontakte os for en snak om, 
hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.
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