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FUEF Generalforsamling, torsdag den 28. maj 2020 
 

 

Formandens beretning 

Velkommen til årets generalforsamling i Furesø Erhvervsforening. I år afholdes generalforsamlingen for 130. 
gang, men første gang online og uden inspirationsindlæg og den traditionsrige middag. Vi kommer stærkt 
tilbage med invitation til den vigtige 2. halvleg efter sommerferien, når vi igen kan mødes fysisk.  

Tilbageblik 
2019 var året, hvor vi både videreudviklede foreningens eksisterende aktiviteter, gav maskinrummet et 
ekstra servicetjek og frem for alt var det året, hvor vi satsede stort med en samlende ”Vi handler da lokalt” 
kampagne på tværs af hele Furesøs handelsliv. 
Via en bred og frivilligt arbejdende bestyrelse, er FUEF stærkt repræsenteret i diverse fora for at medvirke 
aktivt til at bane vejen bedst muligt for det lokale erhvervsliv på tværs af brancher og størrelse og altid i tæt 
dialog med Furesø Kommune og Furesø Industri.  

Tak for det gode samarbejde. Sammen kan vi mere! 

Erhvervskontaktudvalget (EKU) 
Blandt de mange fora, er vi stærkt repræsenteret fra FUEF’s bestyrelse i Erhvervskontaktudvalget, der er 
sammensat af Furesøs borgmester, byrådsmedlemmer, nøglepersoner fra forvaltningen og repræsentanter 
fra Furesøs erhvervsliv.  
 
På de 4-6 årlige møder orienterer erhvervslivet og kommunen hinanden om tiltag, planer og projekter til 
fremme for Furesøs erhvervsliv og fælles indsatser drøftes og søsættes.   
 
Fra bestyrelsen har vi repræsentanter fra de to centerforeninger (Kenneth Barenholdt fra Farum Bytorv og 
Camilla Hovard fra Værløse Bymidte), Torben Bo Toft Christensen fra Rokkedyssegaard som repræsentant 
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for fødevarebranchen, Tine Hessner (i denne sammenhæng som byrådsmedlem) samt Henning Kornbo og 
formanden Eva Vedel som repræsentanter for FUEF.  

Blandt fokusområderne er indsatsen omkring FN’s Verdensmål. Der er nedsat 
en arbejdsgruppe, der arbejder målrettet på at bringe FN’s Verdensmål i 
øjenhøjde for alle typer virksomheder. Konkrete redskaber og 
handlingsorienterede indsatser er i fokus og et helt idékatalog er på 
trapperne. 

FUEF er repræsenteret i arbejdsgruppen af Tine Hessner, Camilla Hovard, 
Torben Bo Christensen og Eva Vedel. 

Høringssvar 
Behandlingen af høringssvar er uddelegeret til bestyrelsesmedlem Henning Kornbo, der utrætteligt 
gennemlæser og udarbejder høringssvar på foreningens vegne. Det gælder bl.a. kommunale høringer af 
planlagte bygninger, større ombygninger, ændringer i lokalplaner m.v. 
Med sin faglige kompetence gennemgår Henning de tekniske bilag og tegninger, drøfter eventuelle 
udfordringer med de relevante bestyrelsesmedlemmer og er løbende i god dialog med Furesø Industri, 
hvilket ofte resulterer i fælles høringssvar. 

Denne tætte kontakt til både forvaltningen og Furesø Industri er vi meget glade for. 

Henning Kornbo repræsenterer også FUEF i Furesøs Miljøråd og i Dialoggruppen vedr. Farum Hovedgades 
renovering, som har trukket store veksler på butikkerne på hovedgaden. Der er nu heldigvis igen lys for 
enden af tunnelen (hovedgaden).  

Samarbejde mellem skole og erhvervsliv 
At arbejde aktivt for at etablere flere, lokale erhvervsuddannelser til unge er jo helt i tråd med foreningens 
130-årige historie, eftersom foreningen drev kommunens første og sidste tekniske skole i 40 år fra 1992 til 
1961. 
 
Erhvervsforeningen er derfor repræsenteret i et 
Advisory Board af bestyrelsesmedlem Henriette 
Moos og qua samarbejdet med Fremtidsværkstedet, 
hvor elever fra 6. eller 7. klasse samarbejder med 
lokale virksomheder omkring udvikling af innovative 
og bæredygtige løsninger, får eleverne både praktisk 
erfaring og indsigt i de respektive virksomheder 
inden valg af ungdomsuddannelse. Virksomhederne 
får til gengæld et nyt frisk syn på virksomheden og 
en tættere kontakt til fremtidige medarbejdere. Det 
er virkelig en win-win! 

Styrkelse af det kommunale indkøb hos lokale erhvervsdrivende 
Bestyrelsen med Henriette Moos i spidsen har arbejdet målrettet igennem flere år på at styrke det 
kommunale indkøb hos lokale erhvervsdrivende og det har nu resulteret i, at Comdia-platformen endelig 



 

 Furesø Erhvervsforening, info@fuef.dk, CVR 25791754 

kom i luften i 2019. I første omgang med håndværkerlisten og indkøb for flere millioner kroner hos lokale 
håndværkere. En rigtig god start! 
 

 
Siden da er der åbnet op for to nye leverandørlister: ”Konsulenter og rådgivere” og ”Gaver, møder og 
catering”.  

Comdia-arbejdsgruppen er repræsenteret af bestyrelsen via Henriette Moos og Birgit Pichat. 

Fokusområde i 2019 – VI HANDLER DA LOKALT 
2019 var året, hvor Furesø Erhvervsforening kørte stortrommerne i stilling i kampagnen ”Vi handler da 
lokalt” og samtidig skabte en gennemgående rød tråd og budskab om at støtte op om det lokale erhvervsliv i 
alle foreningens aktiviteter. Banner på gangbroen over Kollekollevej, store klistermærker på butikkernes 
facadevinduer, flyers samt store helsidesannoncer i Furesø Lokalavis skød kampagnen stærkt fra start, i 
øvrigt smukt layoutet af lokale Tina Lindstam fra Ideas4You.  
 
Kampagnen fik ekstra liv op til julehandlen, hvor den 
satte ekstra skub i den lokale detailhandel. Kampagnen 
blev skabt som en bæredygtig genbrugskampagne, der i 
øvrigt fik fornyet liv og et endnu bredere branchefokus 
under Corona. Et vigtigt budskab kan aldrig gentages for 
tit. Den ruller vi ud igen! 
 
Lokalkampagnebanden udgøres af Kenneth 
Barenholdt/Farum Bytorv, Camilla Hovard/Værløse 
Bymidte, Birgit Pichat, Torben Bo Christensen, Tine 
Hessner og Eva Vedel som tovholder. 

Det man ikke ser 
2019 bød også på optimering i foreningens maskinrum.  
Udover udarbejdelse af forretningsorden, optimering af økonomirapportering og implementering af 
administrative genveje, blev det nye tilmeldingssystem til foreningens arrangementer lanceret. 

Det er nu blevet lettere at tilmelde sig netværksmøder og ved betalingsarrangementer kan man som 
medlem betale og få tilsendt kvittering med det samme og samtidig sparer vi administration. 
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Netværksmøder 
2019 bød også på en fornyet version af de populære 
netværksmøder, der blev flyttet ud i nye rammer i alle 
hjørner af Furesøs erhvervsliv og med skiftende 
virksomheder som værter. Det åbnede op for 
netværksmøder i skiftende formater og tilførte viden 
og inspiration fra de mange, forskellige typer 
virksomheder, som Furesø huser. 
Det blev bl.a. til:  

ü Nye indsigter i FCN’s fodboldverden og arbejdet 
med kvindelige fodboldtalenter med Farum Park 
som ramme. 

ü Besøg hos Danmarks hurtigst voksende 
Gazellevirksomhed i 2018, Festina Finance i 
Hareskovby. 

ü Et besøg med vingesus og højtflyvende planer samt 
rundvisning bag kulisserne på Filmstationen 

ü Tips og tricks fra en sand netværksmester 
ü Et møde mellem fortid og fremtid og et kig ind i et 

visionært robot- og dronecenter i Hangar 1 og 
historiske fly i Hangar 2 på Flyvestationen. 

ü Tips til at styrke hinandens forretninger via tillid 
ü Nye redskaber til at få forretningssucces via 

storytelling i både ord og billeder med Skovhuset 
ved Søndersø som ramme. 

ü En opskrift på at drive en succesfuld design- og 
produktionsvirksomhed hos trædrejevirksomheden 
Brdr. Kryger.  

ü En grundig introduktion til Comdia-platformen og 
konkrete tips til at handle med kommunen 

ü Smagsprøver på et globalt og vildt vingummieventyr 
med rundvisning hos Wally&Whiz i Walgerholm 

ü Introduktion til og rundvisning i Furesøs nye 
Iværksætterhus 

ü Flere gensyn og masser af netværk i både nye og 
gamle, vante rammer med Furesøbad som vært  

  
I 2019 blev der afholdt 11 netværksmøder, der fortsat 
udgør det stærke, centrale omdrejningspunkt for 
foreningen. Hver gang med super tilslutning. Der har sågar 
været et par gange, hvor vi har måtte melde ”udsolgt”. 
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Netværksmøderne er fortsat gratis, fordi værtsvirksomhederne lægger hus og friskbrygget kaffe til. 
Morgenbrød sponseres af advokat Steen Fosvig.  
 
1000 tak til alle virksomheder, der har lagt hus til netværksmøderne og rundhåndet har budt på kaffe og delt 
inspiration og viden og vist rundt på deres respektive virksomheder og tak til alle, der har budt ind med 
præsentationer, inspirationsindlæg, workshops og højt humør! 
 
De skiftende rammer giver et godt billede af den store diversitet i Furesøs erhvervsliv. Der er blevet 
netværket på livet løs. Relationer bygges nu engang bedst i det personlige møde, så vi glæder os til at 
genoptage netværksmøderne. 
 
Udpluk af øvrige FUEF-arrangementer i 2019 

ü Nytårskur (arrangeret af Furesø Kommune) 
ü Generalforsamling 2019 med efterfølgende middag 

på restaurant Furesøbad 
ü Årets Torskegilde på hotel Kolle Kolle med Birgit 

Ritter og Kenneth Barenholdt som den dynamiske 
tovholderduo og med politikerdebat og kåring af 
Michael Bay Olsen fra Furesøbad (in absentia) som årets torsk  

ü Julemiddag på restaurant Furesøbad & underholdning af Female Elvis 
 
Medlemsportrætter 
Med Henrik Kastoft som pennefører lancerede vi i 2019 virksomhedsportrætter og case stories med 
skiftende medlemmer i fokus. Med Henriks udtræden af bestyrelsen (flyttet til Jylland) er denne opgave 
overdraget til foreningens sekretær og webmaster Anders Juel Rasmussen fra Alles Anders.  

 
FUEF’s bestyrelse i 2019 (fra GF i april) består af: 
Camilla Hovard/Værløse Bymidte, Kenneth Barenholdt/Farum Bytorv, Tine Hessner/Hessner Consult, Henriette 
Moos/Moos Innovation, Henning Kornbo/Kornbo Erhverv, Birgit Ritter/Ritterhuset, Birgit Pichat/Vores Marked, Poul 
Andersen/Jyske Bank, Steen Fosvig/Fosvig Advokater, Henrik Kastoft/Kastoft Kommunikation, Helene Stolle/Stolle 
Living, Torben Bo Toft Christensen/Rokkedyssegaard og Eva Vedel/Expo Viva (formand). 
 
Henrik Kastoft udgik af bestyrelsen i januar, da han flyttede til Jylland og Poul Andersen har efter mange års 
medlemskab af FUEF’s bestyrelse valgt at hellige sig pensionistlivets glæder og genopstiller således ikke til 
bestyrelsen. 

Jeg vil gerne takke Henrik og Poul og hele den øvrige bestyrelse for den store arbejdsindsats, I har lagt i 
bestyrelsesarbejdet og takke alle samarbejdspartnere og især foreningens 344 medlemmer for den store opbakning. 

Eva Vedel, formand 
På bestyrelsen vegne 


