Business Breakfast

Tirsdag den 20. februar kl. 8-10 hos IBKA A/S
Referat fra dialogmøder
To spørgsmål
1. Hvad er vigtigst for dig i et samarbejde med Vordingborg Kommune og
Vordingborg Erhverv?
2. Hvilket tilbud/Hvilken service kunne din virksomhed godt tænke sig?
1. dialog ved ukendt bord
Svar på spørgsmål 1.
• Sammenhold (som dette Business Breakfast)
• Eksekvering (VK relativt god til det)
•

Klintholm Havn

•
•

Rekruttering inden for egen branche
Lokaler fundet selv

•
•
•
•

Allermest positiv stemning
Tæt på borgmesteren
Henvisning til hinanden
Et internt erhvervsbarometer
o ”Hvordan var oplevelsen for dig”-mail v. henvendelse i dialog med
kommunen (byggetilladelse)

Svar på spørgsmål 2
• Meget samarbejde Vord. Erhverv
• Koblingen til Kriegers Flak – Hvordan får vi skabt den?
o Virksomhedernes ansvar vs. Én indgang
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

God markedsføring
Byggesagerne
Overnatning i Vordingborg By
Afkørsel 41
Nemmere at holde på lokale medarbejdere, så der kan rekrutteres
Revisor søger via Linkedin + udd. Reference
Medarbejdernetværk
Medarbejderpleje
Renault udd. Viborg – lidt sværere, fint samarbejde med skoler
Unges selvstændighed – vigtigheden af elev/lærling (Mor skal ikke
ringe!)
Rekrutteringsdel på virksomheden

2. dialog ved ukendt bord
Svar på spørgsmål 1 og 2
• Spirepladser
o Godt samarbejde er forløb med støtte til rådgivningsforløb
o VE begrænser sig positivt ved ikke at gå for langt
• Manglende risikovillig kapital
o Svært at byde på opgave
• Brandsyn – Møn Gin?
• Myndighedsbehandling
• Dagligvarebutik på afk. 41
3. dialog ved ukendt bord
Svar på spørgsmål 1 og 2
• Hurtige svar er vigtigt – byggesager
• Hvad er lokalområdet?
• Arrangementer som dette (Business Breakfast)
• Kulturelle værdier – kultur
• Overnatningsmuligheder
o Hotel
o Konferencer med overnatning til større virksomheder
• Tiltrække investorer til hotel
• Vordingborg har mulighederne – godt pitstop ift. KBH
•
•
•

Algade er for lang!
o Kunne opdeles med stop/pladser
o Den er ikke hyggelig
Man skal forvente at blive set og hørt, når man henvender sig til
kommune
o Personlig service
Trække kunsthåndværkere ind til byerne
o Storegade og algade

4. dialog ved ukendt bord
Svar på spørgsmål 1 og 2
• Flere ressourcer/personer i sagsbehandling afdeling Plan og Byg
o Der sidder umiddelbart kun 1 person, der er sagsbehandler for
erhvervssager
• Ny lokalplan
5. dialog ved ukendt bord
Svar på spørgsmål 1 og 2 (se det mest som generelle noter)
• Kvalificeret arbejdskraft mangler
• De lokale mangler tilbud om de udbud, der er, f.eks. afk. 41
o Andre kommuner, f.eks. Næstved og Guldborgsund, sender udbud
ud internt i kommunen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedre hjælp til lokale virksomheder, så de ikke skal kæmpe
med kommunen
o Bedre hjælp på hjemmesiden
Promovere lokale virksomheder, der gør det godt (eks. Miljø)
En idé bør bringes videre, der kommer nedefra (jordfordeling f.eks.)
F.eks. ideer om besparelser på jordfordeling, der kommer nedefra (eks.
Ressourceplads)
Næstved har med NK sparet 2 mio. på mindre end 1 år ved genbrug på
ressourceplads (Carsten Reinhardt)
o + besparelse på CO2 ved mindre transport
Kommuner skal være løsningsorienteret i stedet for at være kontante
kravstillere
o Være mere åben for nye løsninger
I KBH kommune indkapsler med flydende jord og så er der ingen
fordampning = så kan man bygge boliger ovenpå
Mere innovation i erhverv og erhvervsrådgivning (væk fra det, vi plejer)
Synliggørelse af viden
o Erhvervsvirksomheder på Vordingborg Erhvervs hjemmeside
o Storstrøms servicegroup
Vordingborg Forsyning sparer ca. 170 om året på metoden ved genbrug
af jord + besparelse af CO2

6. dialog ved ukendt bord
• Købe 2 spirepladser hos Præstø kontorfællesskab
• Hjælpe med at få ting til at blive i Præstø
• Mindre bureaukrati – cykludlejning havne
• Opstår en idé, bør der handles for at undgå forsinkelser i processen
o Medarbejdere på kommunen skal kunne handle hurtigere
• Kvalificeret arbejdskraft
• Kommune informerer borgere og erhverv om, hvad der foregår
o F.eks. rundkørslen ved rema i Præstø -> skiltning
• Informerende Facebookside fra kommunen
• Skilte ved byggeprojekter
• Mistet omsætning ved byggeprojekter
• Byggesagsbehandlinger bør være mere effektive
• Puljer er vigtigt, men videreudvikling er vigtigere
• Spirepladser rykker rundt på alle 3 faciliteter
• Spireplads – René Sørensen (ejer af kontorfællesskab i Præstø) skal
have penge for at stille to spirepladser til rådighed og Vordingborg
Erhverv styrer fordelingen af spirepladser
• Samarbejde med Tyskland, evt. Rostock som har danske borgmestr –
relationer i denne retning
• Godt arrangement (Business Breakfast), god mulighed for netværk
7. dialog
• Samme miljøkonsulent

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

o Brug ikke 125 mio. på rådhus – brug pengene på at
bruge Storstrømsbroen til at tiltrække turister i stedet for
nedrivning
Tog spor 8 stk giftige
o Byg hen over skinnerne og gem det grimme væk
o Byg evt. museum, hotel, hus, osv
Klintholm Havn
o Lær af Hvide Sande
o Gør noget for at udvikle til deres fritidsaktiviteter (fitness,
købmand, restauranter)
Hvis der tænkes i udvikling, så kig evt. til Næstved
o Der er startet en restaurant ved hjælp af 50 investorer – kan man
starte nogle aktiviteter på Klintholm på denne måde?
Helhedsplan – tænk Klintholm
Gør mere for at udvikle vores idrætsfaciliteter
o Det trækker både turister og tilflyttere
Gør mere for at skaffe eksportvirksomheder
o De gør det godt og har lange levetider og gode succeshistorier
Tænk på vores folkeskoler
o Hvorfor er der så stor flugt
o Vi/folkeskolen prioriterer ikke at dygtiggøre elever med
udfordringer – det er en stor fejl
Brug pengene på noget til borgerne
o Et eksempel er DGI Huset, som er populær – borgerne vil gerne
se, at vi gør noget for dem
MikroVirk er en fantastisk opfindelse
Spirepladserne er imponerende
Lær af Hvide Sande
Ansæt en person, som hjælper erhvervslivet til at samarbejde med de
større vindmølleprojekter sådan at det altid er lokale virksomheder, som
er ”uddannede” teknikere
På havnen opleves det, at man ikke ringer til de lokale virksomheder.
F.eks. bliver der ringet til skiltefirma i Silkeborg i stedet for VB firmaer
På Klintholm i vindmølleprojektet opleves at man har store planer om at
bruge lokale håndværkere, men dag efter dag kommer der folk udefra
o De lokale efterlyser samarbejde på Klintholm
Erhvervsplaymaker skal tænke elever ind i de nye fag
o Vindmølleindustri, havn, osv.
Erhvervslivet mangler hjælp i forbindelse med sprogproblemer med
italienerne
o Mange, især mestre/håndværk, taler kun dansk

8. dialog
• Ressourcer til at tiltrække folk -> gode uddannelsesmuligheder som
gymnasier skal levere

•
•
•

Kommuner skal understøtte KIF-området
Erhvervet må gerne inspirere til undervisning på gymnasiet
Transport er MEGET vigtigt for gymnasieelever

Anden virksomhed
• Ordet ”Udkantsdanmark” burde man ikke bruge i så lille et land
• Orientere om, hvad der sker lokalt
o Stor industrivirksomhed har kun én kunde, der er fra Vordingborg
• Lokal forsyning
• Få synliggjort hvor store virksomhederne er – det vil styrke vores
muligheder for at rekruttere lokalt
• Stor industrivirksomhed flyttede til Vordingborg pga. logistikken og
geografien og matriklen var villig til at sælge.
o Så geografi er en god fakta for virksomhederne
• Rekruttering
o Søger 8 medarbejdere, mekanikere, teknikere
o Base er i Vordingborg, men arbejdspladserne kan være overalt, fx
10 dage i England eller andre steder
Svar på spørgsmål 2
• Da man købte grunden, var kommunen flink
o Flere arrangementet som dette (Business Breakfast)
o Information
o Dialog med andre virksomheder og kommunen
• Vi skal ændre holdning fra selvkritik, særsyn og negativitet skal ændres.
Få byen frem i lyset!
•

Efterlyser ordentligt hotel

8. dialog ved ukendt bord
Ærgerligt at SMV Digital blev aflyst
En ikke deltager:
• Mener at hans virksomhed var meget digital
• Ønsker mere uddybende informationsmateriale
• Svært at finde tiden til det (dyrt at skulle trække tiden ud af
virksomheden)
• Ønsker mere opsøgende indsats fra VE, særligt bygge og anlæg
En deltager (tilmeldt):
• Godt med mere viden
• Mener selv de er digitale, men altid godt med udefra-øjne
Ønske om mere lokal efteruddannelse, gerne indenfor:
• Vindindustri
(både sikkerhed (GWO) og faglige kurser)

•
•

Generel arbejdssikkerhed/virksomhedssikkerhed
IT/digitale løsninger

Glæde over BB arrangementet og det fine fremmøde, men alligevel undren
over, at der ikke var endnu større interesse.
Generelt ønskes mere (håndværkere) kontakt med VE, gerne flere besøg, så
der kan drøftes udfordringer og problemstillinger. Og der ønskes en holdning vi
spørger, hvad VE kan gøre fra virksomhederne.
Om BB arrangementet: Det var godt initiativ. Om Bents indslag, ønskede de
mere viden om SMV’ernes rolle, da det netop var det de kunne spejle sig i.

