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Her går det godt...
Af / Formand Kent H. Jeppesen

Der er som bekendt travlhed hos virk-
somhederne, og det går godt hos rig-
tigt mange. De har ikke alene travlt; de 
fleste tjener også penge og ansætter 
flere medarbejdere. Det skal vi fejre. 
Men stikker man et spadestik dybere, 
så finder vi, at hver 5. virksomhed ikke 
tjener penge. Hos iværksætterne er 
det hver 3., der har startproblemer. 
Når konjunkturerne er gode og vores 
samfund strutter af selvtillid og lav 
arbejdsløshed, så skal vi vækste og 
skabe indtjening – ellers er grundlaget 
for at drive virksomhed ikke godt nok 
– og så er man i farezonen, hvis ikke 
skuden vendes!
Vejen til at skabe det rigtige grundlag, 
for at få succes, er en evig kamp i et 
samfund under konstant forandring. 
Det, der er IN i dag, kan være YT i 
morgen. Kravene til virksomheds-
lederne er høje, og udover det basale 
med at købe, producere og sælge, så 
skal vi også kunne lede og styre øko-
nomien. Specielt ledelse og innovation 
er en udfordring for mange.
Der skal drages fordel af den globale 
trend IR 4.0 med robotter og udnyttel-
sen af Internet-of-Things, men derud-
over, så bliver det næste store om-

råde, at vi skal tage del i transforma-
tionen fra den lineære til den cirkulære 
økonomi. Vores naturressourcer varer 
ikke evigt, og efterspørgslen og kravet 
om det cirkulære er der allerede. Hvis 
vi magter at få dette ind i vores virk-
somhedsgrundlag, så venter væksten 
derude.
De lokale ydre rammer skabes bl.a. af 
vores politikere, og til trods for valg-
kampen i efteråret, så blev politikerne 
i komfortzonen - der kom intet nyt på 
bordet; så visionerne og et pres for at 
få løst udfordringerne med bl.a. nye 
udviklingsområder, infrastruktur og 
hurtigere sagsbehandling skal bibe-
holdes og komme fra erhvervslivet og 
Favrskov Erhvervsråd, ellers forringes 
det lokale erhvervsklima.
Vi kan i Favrskov kommune med 
stolthed sige, at vi har vendt strøm-
men, så der nu er en langt bedre søg-
ning mod erhvervsuddannelserne, en 
indsats der i høj grad skyldes et sam-
arbejde mellem skole, forvaltning og 
virksomheder – vi skylder så de unge 
at give dem de gode praktikpladser.
Det er Favrskov Erhvervsråds opgave 
at være med til at hjælpe med at finde 
det rette grundlag, så vi sammen med 
rette kan sige, at HER GÅR DET GODT!

FORMANDENS BERETNING

www.globalstole.dk

Formand Favrskov Erhvervsråd, Kent H. Jeppesen. Foto: MiniMarketing.

http://www.globalstole.dk/
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Favrskov i fortsat udvikling
Af / Nils Borring, Borgmester i  
Favrskov Kommune

I 2018 har vi fået et nyt Byråd, og det 
er min fornemmelse, at vi får et godt 
samarbejde. På tværs af partier er 
vi enige om, at erhvervslivet er en 
vigtig forudsætning for kommunens 
samlede udvikling. De sidste par år 
har vi været begunstiget af, at flere 
virksomheder aktivt har valgt Favrskov 
til. Erhvervslivet beretter om positive 
regnskaber, og mange udvider både 
med ansatte og med kvadratmeter. I 
2017 fordoblede Favrskov antallet af 
gazeller, og jeg føler mig sikker i, at 
den positive tendens vil fortsætte i 
2018.

Som kommune arbejder vi for at sikre 
gode rammer for erhvervslivet der, 
hvor det er muligt. Vi opkræver ikke 
dækningsafgift, vi tilbyder virksom-
heder gratis byggesagsbehandling og 
vi har høje grænser for, hvornår man 
skal stille garanti på de kommunale 
byggeopgaver.  Derudover arbejder 
vi hele tiden for at forbedre infrastruk-
turen. Udvidelsen af E45 er så småt i 
gang, og vi arbejder for udbygningen 
af Rute26. 

Men jeg anerkender, at der også er 
forhold, hvor vi kan forbedre os. Vi har 
ikke kunnet matche efterspørgslen på 
byggesagsområdet. Byrådet har nu 
tilført ekstra midler til området, og jeg 
er fortrøstningsfuld, når jeg siger, at vi 
nok skal nå vores servicemål.

Forudsætningen for, at vi kan fasthol-
de vores kommune som en af landets 
mest erhvervsvenlige er, at vi hele 
tiden udvikler samarbejdet med jer 
virksomheder. Vi trækker ofte positive 
overskrifter om, at der er få ledige, og 
det skyldes en fælles indsats mellem 
Jobcenter og virksomheder. Vi har 
et lokalt erhvervsliv, der tager ansvar 
– der er mange virksomheder, der 
fortjener stor ros.

Vi bør bruge opgangstiderne til at 
skabe de fremtidige jobs gennem for-
retningsudvikling. På den måde står vi 
stærkere, når konjunkturerne vender. 
Jeg oplever, at der generelt er stor til-
fredshed med Erhvervsrådets indsats. 
Det glæder mig, at vi har et erhvervs-
råd, der er en aktiv medspiller, og som 
hjælper kommunens iværksættere og 
virksomheder med at fastholde den 
positive udvikling.

Vi har attraktive priser på hel- og 
halvdagsarrangementer. 

Ring for tilbud på telefon 7658 7404 .
Se mere på lmo.dk/konference

Flotte, rolige og moderne 
konference- og mødelokaler hos LMO Søften

BORGMESTERENS INDLÆG

Borgmester i Favrskov Erhvervsråd, Nils Boring. Foto: MiniMarketing.

https://www.lmo.dk/Konference
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Vi anlægger og plejer grå og 
grønne arealer – Lokalt og 
nationalt

Anlægsgartner

Sigma 2, 8382 Hinnerup . www.forstas.dk

Vedligeholdelse af grønne områder ved virksomheder, 
boligforeninger og på offentlige arealer.

Vores erfarne og alsidige anlægsgartere, skov- og naturteknikere, 
brolæggere og andre specialister hjælper med alt fra rådgivning 
og anlæg til pleje og vedligeholdelse af både grå og grønne ar-
ealer. Vi lægger en plejeplan for hele året, der sikrer at dine byg-
ninger og arealer fremstår som i ønsker.

Simon Mønster Nautrup
Mobil. +45 6128 0884
Mail smn@forstas.dk

Martin Bertelsen
Mobil. +45 9153 2248
Mail mb@forstas.dk

KONTAKT:

FAVRSKOV ERHVERVSRÅD

ADRESSE:
Ågården, Ågade 97, 1. sal
8370 Hadsten

KONTAKT:
Tlf: 86 96 77 11
Mail: info@favrskoverhverv.dk
Web: www.favrskoverhverv.dk

ERHVERVSMAGASINET 2018

Udgiver: Favrskov Erhvervsråd

Grafisk produktion og 
fotografering: MiniMarketing
Tekst og interview af casestories: 
Hanne Baltzer, Baltzers Bureau

Tryk: trykd’, Hadsten

TAK
Favrskov Erhvervsråd retter en stor tak 
til de annoncører og case-virksomheder, 
der medvirker i Erhvervsmagasinet 2018. 
Uden dem og deres støtte var magasi-
net ikke blevet så flot og omfangsrigt, 
som tilfældet er.

KOLOFON

VI ER PÅ

Bente Nørgaard
Økonomi- og erhvervscoach

Tlf.
40 95 13 69

FLEMMING SØRENSEN A/S
Navervej 24 · 8382 Hinnerup · Tlf. 86 98 87 77 · Fax 86 98 57 70

www.flemming-vvs.dk · flemming@flemming-vvs.dk

VVS-INSTALLATØR

Projekt1  18/08/08  13:17  Side 1

Navervej 24    8382 Hinnerup    Tlf. 8698 8777    Fax 8698 5770    
www.flemming-vvs.dk    vvs@flemming-vvs.dk

Mangler I freelance 
bogholder sidder 
jeg klar...

Læs mere
bogholderiet.net
eller kontakt mig 
på tlf. 2835 9009

Bogholderiet.net

http://forstas.dk/
mailto:info%40favrskoverhverv.dk?subject=
http://www.favrskoverhverv.dk
https://minimarketing.dk/
http://www.baltzersbureau.dk/
http://trykd.dk/
https://www.linkedin.com/company/2442131/?trk=tyah
https://www.facebook.com/Favrskoverhverv/
https://www.noergaard-coaching.dk/profil.html
http://www.flemming-vvs.dk/
http://bogholderiet.net/


6

• Debitor- og kreditor styring 
• Momsopgørelse/indberetning

Outsourcing af bogholderiet øger din 
indtjening og giver dig en bedre nattesøvn.

• Lønadministration
• Optimering

Vi tilbyder

EL
VARMEPUMPER 

SOLCELLEANLÆG

 læs mere på www.raaby-rosendal.dk Pia Nordkjær
Tlf. 61 88 88 48

Kontakt os og få et
uforpligtende tilbud
nordkjaer@g-clean.dk

Pia Nordkjær
Tlf. 61 88 88 48

Af / Søren Asp Mikkelsen,  
Erhvervschef, Favrskov Erhvervsråd

2017 slog flere rekorder i Favrskov. 
Arbejdsløsheden var helt i bund med 
2,8 procent, Favrskov Kommune gik 
fra en 24. til en 12. plads i DI-målingen 
af kommunernes erhvervsvenlighed, 
og der var en markant stigning i antal 
gazeller – fra 9 i 2016 til 18 i 2017. Læg 
dertil, at udvidelsen af E45 er gået i 
gang, mens der stadig arbejdes for en 
udvidelse af rute 26. 

Hos Erhvervsrådet har vi også noteret 
et godt 2017: Gælden er væk, ad-
ministrationsprocenten er trykket i 
bund, likviditeten er positiv, og vi har 
nydt en god fremgang i deltagere til 
arrangementer og i antal medlemmer. 
Den forbedrede økonomi har tilladt 
igangsætning af et helt nyt tiltag i form 
af LederForum, der er blevet taget 
godt i mod. Vores markedsføring i 
trykte medier og online fik også et løft 
i 2017. Oveni fik vi besøgt langt over 
200 iværksættere, virksomheder og 
samarbejdspartnere over hele kom-
munen. Og var heldigvis i stand til at 
hjælpe mange videre.

2018 er kommet godt fra start med 
nytårskuren og de første netværks- og 
temamøder. Programmet er lagt frem til 
årets slutning, og der er mere end 30 
aktiviteter at vælge mellem – er man 
iværksætter, enkeltmandsvirksomhed, 
ejer-ledet eller større virksomhed er 
der noget at komme efter. Bolden er 
bragt i spil – kom og vær med. 
Det er nu, mens det går godt, vi skal 
forberede os på fremtiden.

Oven i de klassiske erhvervsrådsop-
gaver hjælper Erhvervsrådet til med 
at finde virksomheder til skolevirk-
somhedsbesøg og arbejder med 
Jobcenter Favrskov og Den jydske 
Haandværkerskole på at tilbyde ef-
teruddannelse til ansatte i Favrskovs 
virksomheder.  Der er nok at lave på 
det lille erhvervskontor, hvor døren, 
telefonerne og mailen er åben for ek-
sisterende som nye medlemmer.

Alle mand på dæk

Læs mere på www.favrskoverhverv.dk 
eller kontakt erhvervschef Søren Asp 
Mikkelsen på soren@favrskoverhverv.dk.

ERHVERVSCHEFENS INDLÆG

Erhvervschef i Favrskov Erhvervsråd, Søren Asp Mikkelsen. Foto: MiniMarketing.

https://tbsupport.dk/
https://www.raaby-rosendal.dk/
http://www.g-clean.dk/
https://www.favrskoverhverv.dk/
mailto:soren%40favrskoverhverv.dk?subject=
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Af / Søren Asp Mikkelsen, 
Erhvervschef, Favrskov Erhvervsråd

Amerikanske Amazon og kinesiske 
Alibabas stærke globale vækst skyldes 
især stærkt digitalt lederskab. Også 
i Danmark fødes digitale kometer: 
Endomondo, Mofibo og Gaest.com, 
der var med ved FBI 2017, er eksem-
pler. I Favrskov har vi ligeledes en 
stærk tradition for at tænke digitalt, 
især e-handelsvirksomhederne står 
stærkt: SkatePro, Løbeshop, Webapo-
teket, Ren Velvære, Sundesutter og 
mange flere. Men hvad med Favrskovs 
ejer-ledede virksomheder indenfor 
produktion, håndværk, design og ser-
vice? Tømrermesteren, entreprenørfir-
maet, underleverandøren, handelsvirk-
somheden og designvirksomheden. 
De er dygtige, de overlevede krisen, 
de fleste tjener penge nu. 

De fleste Favrskov virksomheder er 
ikke født i en digital tidsalder, men skal 
tilpasse sig, hvis de vil bevare eller 
øge deres markedsposition – eller blot 
overleve. Og tilpasningen skal sættes 
i gang nu, mens det går godt. Måske 
er det alene markedsføringen, der skal 
flyttes online? Måske skal forretnings-
modellen ændres i deleøkonomisk 
retning, eller måske er det brug af data 
i produktionen, der kan øge indtje-
ningen? Lektien må være, at vi alle 
skal finde vores digitale direktør frem 
og investere tid og penge i digitale 
redskaber og nye forretningsmodeller. 
Vi skal stadig være skarpe på ledelse, 
skarpe på produktion, vores services, 
logistikken og alle de andre aspekter 
af at drive virksomhed. Arbejdsdagen 
skal ikke blive længere, men måske 
prioriteres lidt anderledes.

Her er fire bud på, hvad der gør os 
bedre rustet til rejsen de næste år:

Accepter, at teknologien forandrer 
din branche og din virksomhed – det 
rammer ikke kun naboen.

Sørg for at få digitale kompetencer 
ind i virksomheden på ledelsesniveau 
– de digitale kompetencer skal ikke 
alene findes i IT afdelingen.

Tænk ude fra og ind – i den digitale, 
deleøkonomiske verden bestemmer 
forbrugerne/borgerne endnu mere 

Lær at navigere på et ufuldstændigt 
grundlag - strategiske pejlemærker 
og hurtig feed-back fra markedet og 
medarbejdere skaber stor værdi i en 
foranderlig verden.

Find den digitale direktør frem

Hos os er du og din  
virksomhed ikke bare et 
nummer i rækken. Du vil 
derimod opleve, at vi  
sætter os ind i din  
virksomheds forhold og 
bidrager med kompetent  
og personlig rådgivning. 

Det oplever du bedst ved 
at booke et møde med os.

Vi hjælper din virksomhed på vej

Anders Juel
erhvervskundechef
tlf. 87 61 21 57
asj@sparkron.dk

Tina Nordsted
afdelingsdirektør
tlf. 87 62 32 71
tn@sparkron.dk

Dorthe Seeberg
afdelingsdirektør
tlf. 87 62 37 70
dse@sparkron.dk

Claes Thatt Jensen 
souschef 
tlf. 87 62 37 73
ctj@sparkron.dk

Ellen Toft
afdelingsdirektør
tlf. 87 61 21 44
et@sparkron.dk

Keld Haunstrup
erhvervskundechef
tlf. 87 62 32 78
khh@sparkron.dk

Hadsten afdeling | Søndergade 8 | tlf. 86 98 28 11
Hammel afdeling | Østergade 5 | tlf. 70 22 84 50
Hinnerup afdeling | Pakhusvej 1 | tlf. 70 26 83 82
sparkron.dk

Hadsten afdeling Hammel afdeling Hinnerup afdeling

https://www.sparkron.dk/
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..men hjemme bedst!

Focus on Care
Over Hadstensvej 38, 8370 Hadsten www.focusoncare.dk

Ring 6015 6411

Vidste du, at sygepleje ikke kun 
findes på hostpitalerne, men at 
det kan foregå derhjemme?

 Pleje til børn og voksne med 
 specielle behov

 Hjemmehospice for børn

2017 var et helt fantastisk vækstår for 
byggebranchen i Favrskov. Den store 
repræsentation af byggevirksomheder 
i vores område melder stort set alle om 
rekordstor aktivitet og rygende skors-
tene. Ordrebøgerne bugner og strækker 
sig langt ind i 2018. Det går så godt, at 
der kun er tid og overskud til at have 
fokus på den daglige drift! Det er også 
i de såkaldte gode tider, det er ’rettidig 
omhu’ at tage en tur i helikopteren og 
måske give konsolidering og strategi et 
eftersyn - tænke fremad - og ruste virk-
somheden til, når opsvinget og ordre-
bogen igen flader ud. For de der kender 
byggebranchen ved, at kurven flader ud 
på et tidspunkt. Men hvor og hvordan 
får man lige taget hul på det? BYGGERI 
GRUPPEN, Favrskov er et enestående, 
lokalt branchenetværk, hvor byggevirk-
somheder kan få inspiration og input om 
aktuelle emner der rører sig i branchen 
– skabe kontakter - og få nye indsigter 
der måske kan inspirere til at sætte 
konkrete mål for din virksomhed.

Optur i byggebranchen
- ByggeriGruppen Favrskov

BYGGERI GRUPPEN, Favrskov drives 
af Favrskov Erhvervsråd. Gennem 
virksomhedsbesøg, faglige indlæg, 
arrangementer, networking, løbende 
nyhedsformidling og dialog med lokale 
myndigheder, er BYGGERI GRUPPEN 
en værdiskabende platform der måske 
netop giver rum for den inspiration du 
søger, og samarbejdsrelationer i den 
lokale byggebranche.

BYGGERI GRUPPEN, Favrskov er bredt 
fagligt repræsenteret af både små og lidt 
større byggevirksomheder.  Medlems-
kredsen tegnes af tømrer, murervirksom-
heder, elinstallatører, landmålere, VVS , 
entreprenører, køkkenfirmaer, belysning, 
byggemarked, pengeinstitutter, ejen-
domsmæglere og advokatfirmaer m.m.  
Hvis du er interesseret i at få inspiration 
og indgå i et fagligt fællesskab med 
ligesindede, kan du checke programmet 
og læse hvad det går ud på, på 
Erhvervsrådets hjemmeside.  

Af / Erhvervskonsulent Jesper O.H. Sørensen

Læs mere på 
www.favrskoverhverv.dk 
eller kontakt erhvervskonsulent 
Jesper O.H. Sørensen på 
jesper@favrskoverhverv.dk

https://www.focusoncare.dk/
http://www.favrskoverhverv.dk
mailto:jesper%40favrskoverhverv.dk?subject=
https://www.favrskoverhverv.dk/netvaerket-byggeri-gruppen/
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Læs mere på 
www.favrskoverhverv.dk 
eller kontakt erhvervskonsulent 
Steffen Larsen på 
steffen@favrskoverhverv.dk

Myhrsol Employee Center er en online medarbejderdatabase, som 
sikrer korrekt håndtering og opbevaring af medarbejderdata i 
henhold til den nye persondataforordning.

Ring eller skriv på 
70 26 32 25 

www.myhrsol.dk

Fra 249 kr. 
pr. medarbejder pr. år

I Erhvervsrådet anerkender vi de 
mennesker der tør og kan drive egen 
virksomhed. Det er underskoven af 
virksomheder, der sikrer indtjeningen i 
forretningen Danmark. Men al begyn-
delse er svær. Hvad enten du er i gang 
eller blot har fået en god ide, kan du 
få brug for at løfte din forretning til det 
næste niveau. Erhvervsrådet tager 
gerne et møde med dig, og det er 
ganske gratis. Erhvervsrådet laver ikke 
arbejdet for dig, men vi hjælper dig til 
at få struktur på din opgavebunke, vi 
udfordrer dine antagelser, og vi kan 
ofte sætte dig i kontakt med andre i 
vores netværk, som kan hjælpe dig 
videre. 

For den nystartede
Hvis du er nystartet, kan du selv tegne 
konturerne af din forretning. Forret-
ningsplan, budget og kompetencer 
skaber afklaring og retning. 

For iværksætteren, der er i gang 
Er du allerede godt i gang, er din ud-

Det hjælper at have en plan
Erhvervsrådet tilbyder individuel sparring for iværksættere

fordring måske at vokse fra iværksæt-
ter til virksomhed – få flere ansatte, 
skalere din forretning og konsolidere 
din indtjening. Det kræver helt andre 
tiltag end dem du bruger i opstarts-
fasen, så hér er det en god idé at være 
åben overfor et nyt mindset, også selv 
om du har haft succes som start-up.

Favrskovs bedste Iværksættere 
Nogle virksomheder udvikler sig til 
deciderede solstrålehistorier; det kan 
ske i kraft af en unik forretningsmodel 
eller at du har fundet et hul i markedet. 
Erhvervsrådet har særlige tilbud i form 
af Væksthus Midtjyllands specialisere-
de ydelser, bestyrelsesnetværket 
m.v., og vi markerer stjernerne hvert 
år på eventen FBI – Favrskovs Bedste 
Iværksætter.

Netværk og relationer hjælper dig videre
Erhvervsrådets medarbejdere er kom-
petente på mange områder, og kan 
sætte dig i kontakt med virksomheder 
og organisationer i vores netværk, 

som ER eksperter inden for hver deres 
fagområde. Du kan også bruge vores 
temamøder og netværksmøder til at 
blive klogere og få inspiration, og hér 
møder du andre erhvervsdrivende, 
som kan indgå i dit netværk. Du er al-
tid velkommen til at kontakte dit lokale 
erhvervsråd, så bringer vi dig videre!

Af / Steffen Larsen, Erhvervskonsulent, Favrskov Erhvervsråd

IVÆRKSÆTTER
NETVÆRKET

http://www.favrskoverhverv.dk  
mailto:stefffenj%40favrskoverhverv.dk?subject=
https://www.myhrsol.dk/
https://www.favrskoverhverv.dk/netvaerket-ivaerksaetternetvaerket/
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Synet er afgørende på jobbet, og i 
mange brancher er der risiko for at få 
noget i øjet og dermed i værste fald 
skade synet. Synets pendant til hjerte-
starteren hedder EYEAID, som produ-
ceres og sælges af Help Care Compa-
ny i Thorsø, der er kåret til Favrskovs 
bedste iværksætter i 2017. Produktet 
har globalt potentiale, og på Europas 
største arbejdsmiljømesse A+A i 
Düsseldorf i oktober 2017 kom der for 
alvor fart på salget. Her præsenterede 
administrerende direktør Christina Ø. 
Frederiksen og direktør Christian L. 
Frederiksen EYEAID med stor succes.

Udnyt øjeblikket
Firmaet følger stadig op på messen, 
for med hjem kom blandt andet 43 
kundeemner og 77 mulige forhandler-
aftaler fra i alt 16 lande. Pt. har firmaet 
forhandlere i Sverige, Finland, Slo-
vakiet, Holland, Spanien, Belgien og 
Danmark. ”Vi vælger ud, hvilke og 
hvor mange forhandlere, vi ønsker at 
bruge rundt omkring i verden. Pt. går 
vi alene efter B2B segmentet. Det er vi 
blevet rådet til, blandt andet da vi var 
forbi rådgiverne på Connect Denmark 
Springboard, men vi har vores helt 
egen forretningsform og styrer selv 
udviklingen,” siger Christian L. 

Frederiksen og kigger over på sin dat-
ter: ”Danske forhandlere kigger  
typisk på pris, og hvis de sælger 
flasker med øjenskyl i forvejen, kan det 
være svært at få et bedre og mindst 
lige så konkurrencedygtigt produkt ind 
i deres sortiment, mens det offentlige 
marked er præget af lange SKI-aftaler,” 
tilføjer Christina Ø. Frederiksen.

Forebyggelse til førstehjælpskassen
På arbejdssteder skal der, afhængig 
af arbejdets art og forholdene i øvrigt, 
findes tilstrækkelige øjenskylnings-
flasker. Ifølge EU-regler og standard-

Help Care Company 
har syn for øjets førstehjælp

Iværksætter i eksporteventyr Tekst: Hanne Baltzer

CASE

https://kvistjensen.dk/
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er skal mobile skylleenheder være 
designet sådan, at de kan håndteres 
med en hånd og aktiveres indenfor 
max fem sekunder af en person selv 
med lukkede øjne, for det gælder om 
at starte skylningen med det samme. 
Loven i Danmark beskriver, at der skal 
forefindes passende og tilstrækkelige 
hjælpemidler og førstehjælpsudstyr på 
arbejdsstedet: ”Antallet af arbejds-
ulykker er underrapporteret. Desuden 
mangler ofte den anbefalede mængde 
af tempereret væske til øjenskylning 
en del steder. Det har vi nævnt for 
både beskæftigelsesministeren og 
Arbejdstilsynet. Sidst nævnte har 
netop præciseret, at bl.a. leveran- 
dørens anbefalinger i sikkerhedsdata-
bladet på de kemikalier, man ar-
bejder med, skal indgå i virksom-
hedens vurdering i arbejdspladsbrugs-
anvisningen. ”Firmaet har i fem år ar-
bejdet ihærdigt på at få Arbejdstilsynet 
til at præcisere reglerne på området, 
og det er netop lykkedes, hvilket vi er 
yderst tilfredse med, da vores produkt 
opfylder alle krav,” siger de samstem-
mende. Da borgmester Nils Borring 
besøgte virksomheden, foreslog han, 
at de meldte sig ind i Favrskov  
Erhvervsråd. Det gjorde de, og siden 
har Christina deltaget i flere arrange-
menter, og taget imod den sparring og 
de mange kontakter, Erhvervsrådet har 
stillet til rådighed: ”Det har åbnet nye 
døre for os,” tilføjer hun.

“Vores produkt opfylder alle EU-standarder og 
sikrer medarbejderne den bedste førstehjælp, 
hvis synet er i fare,” siger ejerne af Help Care 
Company i Thorsø. Her står de med den særlige 
to-go-boks, der med indbygget varmelegeme 
sikrer, at skyllevæsken er tempereret, klar til 
brug.

Patent på produktet
Christina Ø. Frederiksen og Christian L. 
Frederiksen har i et par år knoklet på 
at skabe virksomheden. Selve produk-
tet EYEAID bygger på en dansk idé 
fra 2009 og var med i Danish Design 
Award i 2012. I 2015 købte Help Care 
Company patentet. Produktet blev så 
ISO-certificeret i januar 2017 i kate-
gorien lægemedicinsk udstyr, og i 
marts 2017 blev det CE-mærket, hvilket 
fastslår, at produktet lever op til EU-
direktivernes og standardernes krav. 
”Jo, vi mødtes med opfinderen i Aar-
hus, og en lang proces begyndte. Den 
endte med, at vi købte prototypen, 
rettighederne, ja det hele. Bagefter har 
det været hårdt arbejde med at få det 
hele på plads, og vi har også ændret 
noget for at gøre det lettere for brug- 
erne,” fortæller Christian. Nu håber de 
på, at danskerne også kan se for-
delene ved netop EYEAID: ”Drømmen 
er at hjælpe så mange medarbejdere 
som muligt både i det offentlige og det 
private. Indenfor transportbranchen 
er der også et marked. Ja, produktet 
skulle gerne på sigt blive det fore-
trukne øjenskylleprodukt alle steder,” 
pointerer Christina.

EYEAID er en simpel skylle-
løsning, som sørger for at åbne 
øjet på patienten, der selv 
kan skylle begge sine øjne på 
samme tid. 

Der bliver skyllet både i, over 
og under øjet og ved at bruge 
tyngdekraften og bøje sig forover, 
kan patienten tømme øjet, mens 
skyllet foregår.  

Tiden og skylleteknikken er vig-
tige faktorer for øjets helbredelse. 
Produktet kan også anvendes 
som sårrens.

Christina Ø. Frederiksen og Christian L. Frederiksen

FAKTA

Adresse
Help Care Company
industrivej 19
8881 Thorsø

Kontakt
Tlf: 22 20 30 64
Mail: info@helpcarecompany.dk 
Web: www.helpcarecompany.com

https://living4u.dk/
mailto:info%40helpcarecompany.dk?subject=
http://www.helpcarecompany.com
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STOLEFLET
REPARATION

MØBELPOLSTRING

Tlf +45 86 91 43 31   Web stoleflet.dk

www.minprivateraadgiver.dk

Vækstpartner

Bestil os til en gratis gennemgang 
af din markedsføring

Hos Favrskov Erhvervsråd

29929070

CASE

Rundt på den moderne industrivirk-
somhed hænger 100 års håndlavede 
tegninger, medaljer, emner og billeder 
som dokumentation for engagement, 
håndværk og flid i generationer. Nu 
i jubilæumsåret 2018 kører brødrene 
Dan og Alf Graugaard-Jensen VOKA 
Industri i nye retninger. Siden deres 
oldefar Thomas Vilhelm Jensen grund-
lagde sin karetmagervirksomhed med 
solidt håndværk i Hammel i 1918, har 
hver generation udviklet og fornyet 
sig, så man kunne fortsætte det 
kvalitetsmæssige arbejde ved at nå at 
tilpasse virksomheden til erhvervs- 
forholdene. I 2004 satte fjerde gene- 
ration sig så i førersædet efter en 
glidende generationsskifteaftale. 
Dengang vidste de ikke altid, hvad 
de skulle producere i ugen efter, men 
sådan er det ikke længere, da ordre-
bøgerne løbende tilføjes nye opgaver. 
Brødrene hitter med at have firedoblet 

100-årige VOKA Industri 
har vokseværk

omsætningen de seneste fire år, mens 
de både har bygget ny 1250 kva-
dratmeter produktionshal, investeret i 
en stor Prima Power fiberlaserskære-
maskine, inviteret samarbejdspartner 
Bækmann K indenfor i hallen og gået 
fra 6 medarbejdere i 2004 til 15 med-
arbejdere i 2018. VOKA bor fortsat i 
Hammel. 

VOKA Easy 
Firmakonceptet er enkelt. De arbejder 
indenfor industri og bilindretning, og 
der er fire primærområder: bilindret-
ning, mobilkontor, værktøjskasser og 
tyndplade-bearbejdning. ”Vore vision 
er at være en kompetent leverandør/
producent af professionelle løsninger 
til industrien og til bilindretning i 
alle brancher. Fx leverede Dansk 
Autohjælp servicebiler, som skulle 
klædes på med totalindretning fra 
arbejdsbord med skruestik, SORTIMO 

inventar og til tømning af brændstof-
tank og meget mere – så det eneste 
der manglede var autoteknikeren

Det er vigtigt for os, at kunden kun 
behøver at henvende sig et sted. Vi 
taler om, hvad deres servicebil fx skal 
kunne, og så går vi i gang,” fortæller 
Dan, som er ansvarlig for salg. Dan 
kom med i 2004, Alf, der er uddannet 
udviklingsingeniør men også smed 
hos VOKA, har været med siden 
lærlingetiden. 

Begge er de dog vokset op med 
VOKA, og de har arbejdet som 
fejedrenge der. ”I 1997 spurgte far og 
vores farbror, om vi var interesserede 
i at overtage. Om vi kunne se os selv 
i det, og der blev vi ret hurtigt enige 
om, at det kunne vi. Rollefordelingen 
mellem os var ikke vanskelig, fordi vi 
har forskellige uddannelser”, forklarer 

Tekst: Hanne Baltzer - Foto: MiniMarketing

https://stoleflet.dk/
http://minprivateraadgiver.dk/
https://minimarketing.dk/
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Lad mig hjælpe dig med:

✓ Forretningsudvikling & optimering (specialist i detail-handel)

✓ At starte op som iværksætter

✓ Bogføring & regnskaber
Ring til mig på tlf. 22 55 51 41 

for en uforpligtende snak eller se mere 
på www.erhvervshjælp.dk.

Brug din tid der hvor du tjener dine penge!

Dan, der på det tidspunkt arbejdede 
som sælger. 
 
Ledelse er ikke branchespecifik 
Brødrene ved nu, at det kræver en an-
den styring af virksomheden, når man 
er 15 og ikke længere 6 medarbejdere.  
”Jeg tror ikke, man er født leder. Leder 
-  det er noget, man uddanner sig til, 
og vi var godt klar over, at det skulle 
vi gøre. Derfor har vi taget et forløb for 
ejerledere hos Håndværksrådet,” siger 
Alf. ”Ja, vi blev bevidste om, hvordan vi 
leder og gerne vil lede, og hvor hurtigt 
noget bliver drift, og man ender med 
at rende rundt i hamsterhjulet igen,” 
tilføjer Dan.  
 
Det med at komme op i ”helikopter-
niveau”, fordi man nu har medarbej-
dere til at udføre en del af opgaverne, 
var bl.a. noget, de skulle vænne sig til. 
De deltager også i Favrskov Erhvervs-
råds lederforum, hvor de får noget ud 
af at vende aktuelle emner med de 
andre fremmødte, som alle sidder med 
ledelse. For dem er ledelse nemlig 
ikke branchespecifik. 
 
På et tidspunkt blev de anbefalet at 

sætte et advisory board op, og det har 
de haft glæde af. 
 
”Da vi for alvor begyndte at vækste, 
manglede vi nogle at spare med 
udover vores bestyrelsesformand. Det 
kunne handle om intern organisering, 
og om input til vores første strategi-og 
handlingsplan nogensinde. Den arbej-
der vi fortsat målrettet med, og den er 
med til at fastholde os på sporet og 
konsolidere alle de nye tiltag, som vi 
har i pipelinen, ” fortæller Dan. 

Vækst er ikke mål i sig selv – samar-
bejde er 
”Vi er fokuserede på, hvor indtjenings-
mulighederne er. Derfor er VOKA mere 
strømlinet nu end tidligere.  Vi har ramt 
flere store ordrer, blandt andet inden-
for vindmølleindustrien,” fortæller Alf 
tilfreds.  

For VOKA er vækst ikke et mål i sig 
selv. De er ikke bange for at sige nej, 
hvis der ikke er forretning i det: 
 
”Vi forventer, at vores nye investering 
– fiberlæserskæreren giver os mange 
muligheder,” tilføjer Dan. Desuden ny-
der både VOKA og Bækmann K godt 
af at bo under samme tag, fordi de kan 
bruge hinandens kompetencer ad hoc. 
Det giver god mening, og VOKA ind-
går også gerne forpligtende samarbej-
der med andre.

100 års jubilæet i 2018 blev blandt andet fejret med lastbilen, indrettet efter VOKA Easy-konceptet. 
Kunden definerer, hvad den skal kunne, og VOKA finder løsningen. Som her et rullende værksted, 
der kan køre ud og på stedet reparere større entreprenørmaskiner. 

FAKTA

Adresse
VOKA Industri
Englandsvej 3
8450 Hammel

Kontakt
Tlf: 86 96 96 44
Mail: dan@voka.dk / alf@voka.dk
Web: www.voka.dk

http://erhvervshjælp.dk
mailto:dan%40voka.dk?subject=
mailto:alf%40voka.dk?subject=
http://www.voka.dk
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Tekst: Hanne Baltzer -  Foto: MiniMarketing

CASE

De sidste tre år har Callesen Consult 
og Balance Me sammen løst op-
gaver for Jobcenter Favrskov ift. at få 
borgere i arbejde igen. Projektet, der 
handler om såvel mental som fysisk 
træning, har omfattet 84 borgere, og 
i en undersøgelse for nylig, svarede 
78 procent af respondenterne, at de 
var tilbage i job. Her to år efter bruger 
borgerne nogle af de redskaber, de fik 
med fra forløbet ”Mere Robust”. I dag 
arbejder konsulenterne med projektet 
”Fysisk og Mental”.   
 
Opskriften på succesen omfatter et 
resultatorienteret samarbejde mellem 
traume- og relationsterapeut Linda 
Callesen og Helle Jensen, der bl.a. er 
uddannet sygeplejerske, yogalærer og 
fysiurgisk massør, men også deres vidt 
forskellige personligheder og faglige 
palette, som de bruger ivrigt under-
vejs, er afgørende. 

Forandringskraft 
I træningsforløbene arbejder de 
med at reducere stress og ubalance. 
Tilbuddet består af kropslig og mental 
træning og undervisning 2 x 3 timer 
ugentlig i 12 uger, hvor begge fag-

Resultatorienteret indsats 
med Callesen Consult & Balance Me 

folk er på hver gang. ”Det er det, der 
tidligere gjorde syg, som vi træner på 
at ændre, så vi griber om nældens rod.  
Mange mentale problemer lander i  
kroppen, og man får ondt, fordi krop- 
pen husker symptomerne. Ved at ar-
bejde både mentalt og fysisk oplever 
deltagerne, at en del af smerterne 
forsvinder, og de vil nødig undvære 
træningen, når de først lytter efter 
kroppen, ” siger Helle Jensen. Hun 
mener, deltagerne skal lære at sætte 
egne grænser samtidig med, at de 
skal turde og ville sætte retningen for 
eget liv. Lægger man Lindas og Helles 
kompetencer sammen omfavner de 
det hele menneske, og måske derfor 
er deres resultater gode: 
”Ja, vi arbejder procesorienteret og 
med gruppedynamikker til at skabe 
forandringerne. Vi er hele tiden i nuet, 
og deltagerne skal finde frem til, hvilke 
mekanismer og adfærdsmønstre, der 
stopper dem. At ændre sig er van-
skeligt, men mange finder ud af, at de 
er mere robuste end de troede, og 
at de har en forandringskraft, de ikke 
kendte. Som stressramt overbruger 
man energi, og der kan være lang vej 
tilbage til fx et job.” 

Fokus på høj faglighed 
Pointen med den ressourceorientere-
de færdighedstræning er, at borgerne 
finder ud af, hvorfor de er, hvor de er, 
og derefter hvordan de kan ændre 
deres livssituation:  
”Derfor fik vi for nylig lavet en under- 
søgelse for at finde ud af evt. langtids- 
effekt og deltagernes nuværende ar-
bejdssituation. Vi var også nysgerrige 
efter, om deltagerne følte sig hjulpet i 
tilstrækkelig grad til at vende tilbage 
til arbejdet. Det viser sig, at forløbet 
har stor effekt på raskmelding efter 
sygdom,” siger Linda Callesen. 
 
Callesen Consult og Balance Me 
evaluerer undervejs, og de føler sig 
ansvarlige for deltagerne. Samarbejdet 
med kommunen omtaler de som godt 
og uproblematisk: 
”Jeg synes, kommunen skal have ros 
for at tænke ud af boksen ved at tage 
os ind som samarbejdspartnere. Det 
var modigt, fordi forløb ofte handler 
alene om samtale. Nu kan de se på 
tallene, at kombinationen af at arbejde 
med både krop og psyke samtidig har 
positiv langtidseffekt for borgerne,” 
understreger Helle Jensen.   
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Det er slet ikke en selvfølge, at Birgit 
Planck Larsen fra Hadsten passer sit 
32 timers job i studieadministrationen 
på VIA i Aarhus. I 2016 kørte hun galt 
og fik en voldsom piskesmældsskade, 
som udfordrede hende både mentalt 
og fysisk, blandt andet fordi hun havde 
en del smerter, migræne og koncentra-
tionsbesvær. Hun var tilbage i arbejde 
14 dage efter, men det gik ikke. Da en 
ekspert i piskesmæld sagde til hende, 
at hun skulle sygemelde sig, lyttede 
hun heldigvis, men hun har stadig mén 
efter ulykken.   
Et stykke tid efter deltog Birgit så i 
et møde med Favrskov kommunes 
sagsbehandler og en af hendes egne 
ledere fra VIA. Formålet med det var 
at sikre, at Birgit kunne komme tilbage 
i arbejde, når hun følte sig parat til det, 
og der blev også lavet en §56-aftale, 
som sikrer arbejdsgiver en vis refusion 
ved piskesmældsorienteret fravær. 
Birgit fik også tilbuddet om at følge 12 
ugers forløbet ”Mere robust” hos Linda 
Callesen og Helle Jensen. 
”Jeg kunne da godt se, det ville være 

Interessant koncept

”For et par år siden havde 
vi ikke selv i organisa-
tionen det rette tilbud til 
stressede borgere. Så vi 
entrerede med private 
aktører på dette om-
råde. Det har vi dog ikke 
fortrudt. Mikset mellem 
psyke og fysik var interes-
sant ligesom gruppeses-
sionerne, hvor synergier 
kunne udvikles. Koncep-
tet, som Linda Callesen og 
Helle Jensen tilbød, pas-
sede godt ind hos vores 
borgerne dengang. I dag 
arbejder konsulenterne 
med en anden gruppe af 
borgere, der er i jobafkla- 
ringsforløb, hvorfor 
forløbet også er ander-
ledes sammensat.” 
Maj-Britt Merrild 
Leder for sygedagpengeafdelingen, sygedag-
pengeydelsen og Fleksjobteamet i Favrskov 
kommune

fint med hensyntagende yoga-øvelser, 
men jeg så ikke mig selv som stress-
ramt, så jeg mødte observerende og 
med sund skepsis!  Ret hurtigt fandt 
jeg ud af, at det er nødvendigt at 
arbejde med det hele menneske og 
ens livsoplevelser, hvis jeg ville have 
en mærkbar bedring. Især roen under 
øvelserne gjorde godt sammen med 
den øgede kropsbevidsthed. Under-
viserne komplementerede hinanden, 
var rummelige og tog hensyn til den 
enkelte uden at pylre eller forcere 
noget igennem.  
For Birgit var forløbet helende: ”Det 
var som om Pandoras æske blev åb-
net, og jeg fik redskaber til at håndtere 
hverdagen, som den ser ud nu. Jeg 
fik en større selvindsigt og lærte at 
være mere tro mod det, der er mig. 
Piskesmældssygdommen smerter 
stadig, men jeg kan passe mit arbejde 
og være noget for min 14-årige søn.” 
På vej ud møder hun hendes ledere, 
der bekræfter, at Birgit er vel tilbage, 
og at 12-ugers forløbet virker til at have 
været noget for deres medarbejder. 

FAKTA

Adresse
Callesen Consult
Sølvstenvej 21
8450 Hammel

Kontakt
Callesen Consult
Tlf: 31388968
Mail: kontakt@callesenconsult.dk
Web: www.callesenconsult.dk

Balance Me
Tlf: 26143946
Mail: helle@balance-me.dk
Web: www.balance-me.dk

Birgit er overrasket over effekten 

– tilbage på jobbet
Tekst: Hanne Baltzer - Foto: MiniMarketing

Adresse
Balance Me
Banealle 8H
8450 Hammel

mailto:kontakt%40callesenconsult.dk?subject=
http://www.callesenconsult.dk
mailto:helle%40balance-me.dk?subject=
http://www.balance-me.dk
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•  Iværksættere                    
•  Mindre virksomheder     

Kontakt os og hør mere om,  hvad vi kan gøre for dig. 

www.rr.dk • 86174333

“Revision og rådgivning i øjenhøjde“
•  Ejerledet virksomhed                  
•  Særlige virksomhedsordninger

Tømrer, plast, køling, el.  Disse fire 
uddannelsesretninger udbyder Den 
jydske Haandværkerskole i Hadsten, 
men noget er anderledes, end det 
plejer at være.  ”Industri 4.0” har for 
alvor sat standarden for, hvordan 
håndværkerne skal lære at arbejde og 
producere. Kort sagt handler det om 
en digitalisering af hele industrien – 
både i automatisering og produktion. 

Hvor man før enkelt beskrevet kunne 
passe sin egen drejebænk, sker der 
nu et paradigmeskifte mod en tvær-
faglig indsats bundet op på elektronik.  
Her midt på laboratoriegulvet står et 
stort simuleringsanlæg fra Festo, som 
kan lidt af hvert inden for meget af 
det, eleverne skal lære. Faktisk er det 
det bedste af sin art i Skandinavien. 
Det har avancerede styringer, mas-

ser af sensorer og en del intelligent 
teknologi. Lærerne bruger anlægget i 
undervisningen, og det er næsten per-
sonificeringen af Industri 4.0, selv om 
de også har andre anlæg stående til 
undervisningsbrug doneret af danske 
virksomheder. Den helt store fordel er 
naturligt nok, at eleverne møder virke-
ligheden – eller det der kan blive frem-
tiden – i klasseværelset på Den jydske 

Håndværkernes digitale legeplads 
Den jydske Haandværkerskole bygger bro

Tekst: Hanne Baltzer - Foto: MiniMarketing

CASE

http://www.rr.dk/
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NEM, SIKKER OG FLEKSIBEL 
OPBEVARING I FAVRSKOV

KOLDING | STILLING | FAVRSKOV

Mulighed for  
levering 

til egen boks

Haandværkerskole, hvor elevantallet 
er steget med 57 procent siden 2012.

”Vores elever bliver fx dygtige til at 
analysere, optimere produktionspro-
cesser samt datavedligeholdelsesud-
styr. Men de er bestemt også nys-
gerrige og villige til at sætte sig ind i 
digitaliseringens mange data. De er jo 
også født ind i den digitale tidsalder, 
og synes det er spændende. Her på 
det store simuleringsanlæg styres 
meget af processen med robotterne 
via en hovedcomputer,” fortæller plast-
ingeniør og lærer Troels Pedersen, 
inden han fortsætter med at uddybe 
detaljer indenfor procesoptimering, 
følerteknologi, intelligent automation, 
datatrafik, udviklingstid, kvalitets-
standarder og lønsomme produktion-
er, der kan tilpasses uden stop. 

Faggrænser udstanses 
Før arbejdede man meget med at 
undervise 100 procent i fx plast, men 
nu er strategien anderledes – nemlig 
til dels at udviske faggrænserne:  
”Man bliver nødt til at kende til, hvad 
der sker indenfor de andres fagom-
råder for at kunne indgå i et fagligt 
fællesskab på arbejdspladsen. I dag er 
der så mange faglige snitflader, at man 
er sindssyg afhængig af hinanden, 
og det kræver fx en grundlæggende 
forståelse for hele produktionsproces-
sen. Derfor udjævnes faggrænserne 
på den måde, at man stadig er spe-
cialist på sit felt, men man skal have 
en forståelse for, hvad der sker ved 
kollegaen i en anden afdeling. Man 
kan ikke være på sin egen ø,” siger 
direktør Henrik Øelund. Han er stolt 
over at være landsførende som fag-
skole på flere felter, men tilskriver det 
bl.a. dygtige elever fra gode virksom-
heder, som understøtter med 
kompetencer og udstyr. 

Eleverne kan ved selvsyn se, hvordan digitaliseringen har et markant fokus på tværs af fag. Her det 
store simuleringsanlæg - enestående i Skandinavien.

Innovation 24/7 
De studerende kan bruge innovations-
miljøer på skolen 24/7. Da mange også 
bor på skolen, er der tid til at bruge 
rammerne, og der er fri adgang til fx 
alle undervisningslokaler. Tal fra den 
offentlige statistik viser, at eleverne har 
velbetalte job, 10 år efter de har gået 
på skolen: ”Det er vi stolte af,” siger 
direktøren: ”Vi ser os selv som en 
national uddannelsesinstitution. For år 
tilbage var vi first mover på grøn  
energi, hvor vi etablerede Viden-
scenter for bæredygtig energi. Med 
Industri 4.0 tænker vi helheder ind i 
undervisningen, og dermed går vi på 
tværs af vanlige uddannelsesskel. Pro-
duktionerne fordrer fortsat fagspecifik 
indsigt, hvilket for vores studerende 
betyder, at de udover deres eget 
primære fag skal mestre en helheds- 
orienteret og høj kompleksitet. Det 
er der, den dygtige medarbejder kan 
gøre en unik forskel i dag.  Han skal 
forstå, hvad det handler om. ” 

FAKTA

Adresse
Den jydske Haandværkerskole
Ellemosevej 25
8370 Hadsten

Kontakt
Tlf: 89 37 01 00
Mail: djh@djhhadsten.dk
Web: www.djhhadsten.dk

https://boxbudget.dk/
mailto:djh%40djhhadsten.dk?subject=
http://www.djhhadsten.dk
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FAVRSKOV

- Tæt på dig/ Vi ses 
Områdets lokalavis holder dig opdateret på ugens lokale begivenheder og de gode tilbud. 
Kontakt vores journalister, hvis du har et arrangement, eller kan fortælle om en begivenhed, der måske skal dækkes. 

Har din virksomhed behov for effektiv markedsføring, eller gode råd til en markedsføringsplan, både på print eller 
online, så står vores mediekonsulenter klar til at hjælpe dig.

Henrik Søstrøm Simonsen
Mediekonsulent
henrik.s.simonsen@lokalavisen.dk
8732 4717 - 22 61 17 66

Kian Johansen 
Lokalredaktør
kian.johansen@lokalavisen.dk
8732 4716 - 20 53 33 29

Lykke Laursen
Mediekonsulent
lykke.laursen@lokalavisen.dk
8732 4743 - 21 61 67 59

Michael Wulff Hansen
Journalist
michael.w.hansen@lokalavisen.dk
8732 4713 - 40 32 83 37

Inge Merete Balslev Jepsen
Salgschef
inge.jepsen@lokalavisen.dk
8732 4778 - 23 24 52 75

► ►

I en tid hvor distancen til succes og om-
givelsernes forventninger til bundlinje 
og ’Proof of Concept’ har fået en kort-
ere tidshorisont, spiller god ledelse og 
stærke motivations- og ledelseskompe-
tencer en afgørende rolle for eksekve-
ring, resultatskabelse og vækst. Der er 
ikke plads til mange fejltrin, og kun mar-
ginaler kan være udslagsgivende for, 
om man som leder træffer en god eller 
mindre god beslutning. Distancen mel-
lem succes og fiasko er hårfin.  Netop 
i det scenarie, kan erfaring og sparring 
med stærke faglige specialkompeten-
cer på sidelinjen, være værdiskaben-
de og give det strategiske og ledelses-
mæssige løft, som også pengeinstitut-
terne sætter pris på. 

Fokus på ledelse via styrkelse og ud-
vikling af ledelseskompetencer i små 
og mellemstore virksomheder, er pri-
oriteret højt på Favrskov Erhvervsråds 
flerstrengede pallette af medlemstilbud.  

Ved årsskiftet havde Erhvervsrådet 
således ’Kick-Off’ i LederForum, der 
er et kompetenceudviklingsnetværk/
forløb målrettet ledere og ejerledere 
(læs mere om LederForum et andet 
sted i magasinet). Den anden ledelses-
indsats handler om at synliggøre og 
formidle de ressourcer, kompetencer 
og erfaring, som en moderne aktiv 
bestyrelse eller professionelt Advisory 
Board kan tilføre. I samme åndedrag er 
det hensigten at gøre opmærksom på 
’Favrskov Modellen’ som medlemmer af 
Erhvervsrådets BESTYRELSES 
NETVÆRK i nogle tilfælde kan tilbyde 
at stille gratis til rådighed. Erhvervsrå-
dets BESTYRELSES NETVÆRK har
i 2017 oplevet stor tilvækst af endnu 
flere erfarne og kompetente medlem-
mer, der hver især besidder et både 
bredt og dybt spektrum af alsidige 
kompetencer og erfaring. Det er meget 
glædeligt, også at se flere kvinde-
lige ledere i netværket, der uden 

tvivl vil tilføre mere bredde og større 
mangfoldighed i BESTYRELSES 
NETVÆRKET´s tilbud til lokale virk-
somheder. For virksomheder med 
vilje, potentiale og det rette mindset til 
udvikling, er der mulighed for at få et 
gratis tilbud om at få tilknyttet profes-
sionelle medlemmer i virksomhedens 
bestyrelse eller Advisory Board, eller 
som mentor – i et år.

Få bestyrelsen 
der gør en forskel 
- vækst med fokus på ledelse
Af / Erhvervskonsulent Jesper O.H. Sørensen

Læs mere på 
www.favrskoverhverv.dk 
eller kontakt erhvervskonsulent 
Jesper O.H. Sørensen på 
jesper@favrskoverhverv.dk

https://www.favrskoverhverv.dk/netvaerket-bestyrelsesnetvaerk/
http://favrskov.lokalavisen.dk/
http://www.favrskoverhverv.dk
mailto:jesper%40favrskoverhverv.dk?subject=
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Telefon: 7668 8600
Hinnerup, Viborg og Horsens

LMOERHVERVSREVISION.DK

Solskin eller regnskab 
Lad LMO overtage de regnskabsopgaver, som 
du selv vil slippe for. Vores service indrettes til 
dit behov.  

LMO kan stå for dit regnskab, indberette 
moms, lave likviditetsstyring, løn, arbejdsgiver-
service, kreditor- og debitorstyring (inkl. 
rykkere) - eller lige hvad du vil have.

Hvad får du for dine penge 
hos din revisor? 
Vi ved, at hos os får du meget mere end blot en 
løst opgave. Vi ved, du får en bedre sparring 
– og måske kan du ovenikøbet spare penge til 
revisorudgiften samtidig.

Kontakt din lokale 
revisor Michael 
Madsen på telefon 
2047 9621 om et godt 
tilbud.

Brug for at udvikle dig som leder…?

Hvis du ikke løbende udvikler dig 
som leder, risikerer du at miste den 
konkurrencekraft og skarphed der 
mere end nogensinde er så altafgøren-
de for resultatskabelse. Både for dig 
personligt og i relation til din virksom-
hed. Udfordringen er manglende tid.   
Savner du inspiration, nye indsigter og 
hands-on værktøjer i dagligdagen, der 
uden tunge lærebøger kan tune og 
videreudvikle dit personlige leder-
skab, kan LederForum Favrskov måske 
være et godt alternativ. 

LederForum er Favrskov Erhvervsråd´s 
nye ’andet trin’ i ledelsesraketten, 
målrettet ledere og ejerledere, der 
ønsker at opdatere eller udvikle egne 
personlige lederkompetencer og 
samtidig udvide sit netværk til andre 
ledere. Mange ledere savner relevante 
ligesindede at sparre fortroligt med 

LederForum - udvid dit netværk 
& styrk dine kompetencer

om udfordringer, muligheder og po-
tentialer som man ikke nødvendigvis 
kan dele med revisoren, advokaten, 
medarbejderne, bestyrelsen – eller 
for den sags skyld, ægtefællen der-
hjemme…

Professionelle instruktører og 
ledelsescoaches vil på 6 møder, der 
strækker sig over et helt år, inspirere 
med ekspertviden, og træne deltag-
ernes kompetencer via workshops, 
seminarer, kollegial networking og 1:1 
sparring. 

Niveauet er i øjenhøjde - praktisk og 
konkret - og udbyttet er nyeste viden, 
indsigter og værktøjer i personlig 
ledelse med fokus på resultatskabelse 
– både for deltagerne personligt, 
og for virksomheden. Desuden får 
deltagerne mulighed for at sparre og 
udvikle sig i et professionelt, socialt 
og fortroligt fællesskab med andre 

ligesindede ledere. To møder afsluttes 
med middag og socialt samvær.

LederForum er både et kompetence-
udviklingsforløb og et professionelt 
socialt netværk for dedikerede ledere 
og ejerledere. LederForum drives af 
Favrskov Erhvervsråd og møderne 
faciliteres af Michelsen HR’s profes-
sionelle instruktører og ledelsescoach-
es, der ”har været der selv”. 

Coaches og instruktørere kommer 
med mere end 20 års erfaring som 
ledere, undervisere, professionelle 
coaches og rådgivere for flere end 
6000 topledere, iværksættere og 
gazeller.

Af / Erhvervskonsulent Jesper O.H. Sørensen

Læs mere på 
www.favrskoverhverv.dk 
eller kontakt erhvervskonsulent 
Jesper O.H. Sørensen på 
jesper@favrskoverhverv.dk

https://www.lmoerhvervsrevision.dk
http://www.favrskoverhverv.dk 
mailto:jesper%40favrskoverhverv.dk?subject=
https://www.favrskoverhverv.dk/lederforum-favrskov/
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*Finanssektorens Uddannelsescenters årlige kundebenchmark med den højeste kundetilfredshed hos 
erhvervskunder i gruppen store pengeinstitutter, offentliggjort 1. november 2017 og 
MyBankers bankundersøgelse 2017, offentliggjort 15. juni 2017.

Høj kundetilfredshed
For 3. år i træk vinder Vestjysk Bank Finanssektorens Uddannelsescenters 
årlige kundebenchmark med den højeste kundetilfredshed hos erhvervskunder 
i gruppen store pengeinstitutter. Det er vi både glade og stolte over.

I Vestjysk Bank er den gode og personlige rådgivning den væsentligste 
parameter, og hos os er der ingen dumme spørgsmål. Vi snakker banksnak, 
der er til at forstå.

Har du brug for et gratis og uforpligtende banktilbud så tag fat i os. 

Velkommen i Vestjysk Bank.

Nr. 1
Højeste 

kundetilfredshed 
blandt 

erhvervskunder*

Martin S. Thomsen
Erhvervsrådgiver
san@vestjyskbank.dk

Ole Lønsmann
Erhvervsrådgiver
ola@vestjyskbank.dk

Bo Bojesen
Erhvervsrådgiver
bob@vestjyskbank.dk
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