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Indledning: 

Velkommen til generalforsamlingen for 2018 

2018 godt år i OEF. Opnået meget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vores mission: 

 er at forbedre erhvervslivets vilkår 

generelt 

Arbejde for vækst og udvikling 

Påvirke de erhvervspolitiske tiltag og 

beslutninger 

Etablere netværksmuligheder for 

erhvervslivet 

Forbedre uddannelsesmulighederne 

Tiltrække faglært arbejdskraft. 

Året indhold: 

265 medlemmer, men har kun registreret 

150 på vores hjemmeside, da den nye 

persondata forordning er vedtaget. Vi 

mangler samtykkeerklæring fra 

virksomheder før de kan offentliggøres. 

Få det nu fikset. Det giver værdi udadtil 

og kan give medlemmer. 

Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder 

og et tilsvarende antal udvalgsmøder i 

udvalg som er Liberal erhverv, industri, 

håndværkere, detail, lokale fødevarer. 

Der er afholdt it-kursus, førstehjælp, 8 

arrangementer, b2b møder og 

netværksmøder. 

Husk: 

Hver udvalgsformand har direkte kontakt 

til en ledende person i kommunen 

2 årlige møder med lederne i Odsherred 

Kommune 

Kommunaldirektøren og borgmester har 

jeg, som formand, direkte adgang til, 

hvor vi udfordrer de problemstillinger, 

der forefindes i Odsherred. 
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Mål nået i 2018: 

Partnerskabsaftale med Odsherred 

Kommune, NVPRO, Dansk Industri, 

Dansk Byggeri, LO, EUC og OEF (mål 

at skabe flere praktikpladser og 

elevpladser i Odsherred). Der har været 3 

møder og et kommissorium er under 

udvikling. 

Fire morgenmøder i samarbejde med 

Kommunen; to i syd og to i nord hvor 

formålet er at kommunen og OEF kunne 

fortælle status på hvad der rør sig. En 

erhvervskonference i marts. 

Distribution af Lokale fødevarer, vi 

havde håbet på at lokale varer kom med 

som to faste fag i butikkerne, men den 

glæde kommer ikke til at ske, da vi 

mangler produkter, som i kan se på de to 

meter derovre. 

Affaldsgebyr ordningen, at sætte strøm til 

den 

Rammeaftalen for kommunens køb af 

håndværkerydelser. Grænse 15.000.00 kr. 

Uddeling af vækstprisen som gik til Rene 

Voss. Stort tillykke. 

Di undersøgelser lander fra 93-91 og 

Odsherred Kommunes egen landede på 

89, det er ikke godt nok og det påvirker 

industriens syn på Odsherred. Jeg 

opfordrer alle til at bidrage positivt til 

undersøgelsen. Hvis medlemmerne eller 

ikke medlemmer føler, at det ikke er godt 

nok, så kontakt os og vi kan hjælpe med 

at finde løsninger over for kommunen. 

Udvalg vi sidder i 

§17 stk. 4 udvalg i kommunen, hvor 

Morten Jensen er repræsenteret i. 

Bevillingsrådet sidder Henrik Fisk fra 

Rørvig i 

Odsherred Gymnasium sidder Sif 

Orbesen, J Orbesen Teknik, i tidligere 

Claus Schleiter fra Flux 
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Grønt udvalg er Jørgen Stoltz fra Silva 

Danica  

Integrationsrådet er Julie Jensen fra Den 

rette vinkel 

Ung i Odsherred, er Annette Salkvist fra 

Malerfirmaet Rørvig  

 

 



Side 5 af 6 
 

Politikere på Christiansborg 

 

2 årlige møder 

Jacob Jensen 

Rasmus Horn Langhoff.  

Sidste møde var vi en stor gruppe 

derinde. 

Vejføring rute 21 og forbindelse til rute 

23, Uddannelse, Tiltrækker nye former 

for uddannelser til Odsherred. Asnæs 

som uddannelses by 

2019 meget spændende på programmet 

 

Medlem til medlem 

Di målingen som kommunen har lavet 91 

til 89, men det skal forbedres. 

Odsherred online udnytte det potentiale, 

det giver 

Fortsæt kursus for vores medlemmer 

Være mere udadvendt overfor vores 

medlemmer, hvad ønsker I af os i 2019. 

At skaffe flere medlemmer 

Fortsætter det vi har sat i gang 

Udvikler erhvervsstrategien i kommunen, 

der er nedsat en arbejdsgruppe. 

Husk at følge vores hjemmeside og se 

hvad Margrethe og Anni har fundet på. 

  

    

  

 

 

Slut opsamling med mit syn.  
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Syn på Odsherred og styrker og svagheder der kan blive vores udfordringer fremad rettet:  

Fraktioner af erhvervsgrupper i Odsherred, der ikke samler os i en organisation på tværs af Odsherred, og mange virksomheder 

som ikke vil være med af forskellige årsager, er en udfordring, for Fællesskaber giver styrker; og styrker giver kraft og overlevelse på 

den lange bane. 

De er alt for mange virksomheder som enten ikke tør eller fedtspiller deres muligheder for vækst, og det er ikke godt når Odsherred 

kalder på arbejdskraft og generationsskifte. Alternativet er, at over tid lukker virksomheder i Odsherred og det vil også ramme 

tilflyttere og uddannelsessystemet. 

Samarbejdet imellem kommune og Erhvervslivet i Odsherred. Der mangler forståelse for, at det at arbejde for hinanden og ikke 

imod, det skal være gennemsyret hele vejen fra top til bund hos os og i kommunen. De kommuner som lykkedes med dette 

overlever på den lange bane:  fx Kolling, Ikast brande, Kalundborg; det lykkedes der, da de vil erhvervslivet og ikke er bange for at 

bruge hinanden i sager. 

Udnytte hinandens styrker og skabe mere salg som igen skaber vækst, Lokale fødevarer burde sælges lokalt, som en styrkelse af 

branding Odsherred, industrier skal bruge lokale underleverandører, håndværkere som hjælper med arbejdskraft på tværs i stedet 

for at være konkurrenter, krydssalg på tværs af brancher ”begrebet shop in shop ”og det at skabe værdi i de to største handelsbyer 

Asnæs og Nykøbing SJ, for uden dem som lokomotiv vil frafald af forretninger blive større.  

Der var et klog hoved som sagde: ”dem som har mulighederne har pligten”, for er vi her så i morgen eller om 5 år hvis vi ikke gør 

noget , det er spørgsmålet. 

Tak 

 

Jeg vil gerne takke alle og især min bestyrelse og udvalgsformændene i de 5 udvalg for et flot 

stykke arbejde; og uden Margrethe og Anni, som leverer et flot stykke arbejde og er gode til at 

holde gryden i kog, var vi ingenting.  

Vi sagde også farvel til Jes i 2018 og et specielt tak for det kæmpe bidrag og arbejdsindsats han har lagt i OEF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


