Endnu engang velkommen til Business Vejles gæster og medlemmer til vor generalforsamling for 2017.

En speciel tak til direktør Bent Henriksen for et inspirerende indlæg om, hvordan Elektro-Isola har udviklet sig gennem en menneskealder fra en mindre fabrik nede i bymidten til en stor virksomhed med 22.000 m2 under tag , 150 ansatte og en stor specialiseret export til hele verden – det er en prototype på en ægte dansk familieejet
virksomhed med de styrker det indebærer. Tak for at vi må holde væres årlige generalforsamling i jeres lokaler, og få mulighed for at få en rundtur i denne spændende
fabriksbygning, som er så stor at man hurtigt vil kunne fare vild.

Min beretning vil som sædvanligt tage udgangspunkt i de aktiviteter, som Business
Vejle har haft i det forløbne år og hvad vi har planlagt for det kommende år. Men som
jeg plejer, vil jeg også kommentere den aktuelle erhvervspolitiske situation i Vejle, det
kommende kommunalvalg og selvfølgelig landet som helhed.
Business Vejles medlemstal er i dag 210 medlemmer- Vi har igen i år fortsat forsøgt
med at hverve nye medlemmer – det er lykkedes at få mange ny og gode medlemmer
men man vil altid ønske at få flere. Det er vigtigt at huske at Business Vejles styrke
ligger i antallet af medlemmer, og at vi er aktive og deltager i de fælles arrangementer,
så vi kan bruge hinanden og styrke vores netværk. Jeg vil opfordre jer alle til at bidrage
til, at vi får flere medlemmer og man anbefaler medlemskab i Business Vejle.

Vi har i løbet af året opsagt administrationssamarbejdet med Vejle kommune – i god
tone – og ansat vores snart tidligere bestyrelsesmedlem Holger Simonsen som forretningsfører/administration. Holger træder derfor ud af bestyrelsen senere på generalforsamlingen.
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Business Vejleintroducerede et samarbejde med de øvrige erhvervsforeninger i Trekantområdet, dvs. Kolding, Fredericia, Middelfart og Vejen, sidst år således at medlemmerne i de respektive foreninger får adgang til et medlemsarrangement i de øvrige
foreninger på almindelige medlemsvilkår. Der har været invitationer til hinandens arrangementer, men der har ikke været den ønskede deltagelse endnu – men det er et
kæmpe netværk som giver store perspektiver – det er et samarbejde imellem foreninger og ikke en del af det kommunale samarbejde.

Vi haft mange spændende arrangementer i 2016:
-

Generalforsamling den 10. marts, hvor BCA Bilauktioner fik well done prisen.

-

24. maj skulle vi lære ” innovationsledelse med LEGO” – men foredragsholderen fra Lego meddelte pludselig 3cdag før at han var bortrejst en fejl i hans
kalender – så aflyst. Desværre for der var ellers stor interesse for det.

-

Virksomhedsbesøg hos Fertin Pharma A/S – hørte om udviklingen i den spændende virksomhed.

-

netværksmessen sammen med VB i Vingsted – stor succes med 90 udstillere,
160 tilmeldte virksomheder og ca. 250 deltagere, godt samarbejde med VB og
også et inspirerende foredrag af direktør Bjarne Ammitzbøl fra Kirk Kapital

-

genoplivelse af vores erhvervskonference i Musikteateret med udsolgt VIP
spisning og netværksmøde inden konferencen. Det var et super arrangement
med coach og mentaltræner Rasmus Bagger, altid forrygende morsomt indslag
fra Karen-Marie Lillelund og så Christina Hembo fra Christina Waches. Arrangementet gentages i år den 18. september !!

-

26. oktober var der foredrag om ” shitstorm” – en udfordring for virksomheder
og ikke mindst for dem som ikke er forberedte på det.

-

julearrangementet den 6. december på Neptun – hyggeligt og endnu engang
blev Vejle spiddet af VAF’ chefredaktør Mogens Gregersen - en salut om årets
gang i Vejle i 2016.

-

Borgmestermøde 1. tirsdag hver måned – det er et spændende og inspirerende
morgenmøde, hvor borgmesteren med forvaltningschefer/ansatte kan tale uformelt, uden dagsorden og uden referat og gensidigt inspirere hinanden. Jeg kan
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kun opfordre alle til at komme til de møder – det er spændende, giver indsigt og
mulighed for at komme med kommentarer og spørgsmål om alt.
-

Generalforsamlingen i dag.

Næste år bliver også spændende:

Vi har allerede haft et arrangement den 9. marts om Posthusgrunden/Gammel Havn
med over 100 deltagere. Vi fik en meget spændende debat, som var meget mere postiv
en hvad vi har hørt tidligere. Business Vejles udgangspunkt for mødet var også, at nu
var lokalplanen vedtaget – så hvordan kan vi spille os bedre og få det mest positive ud
af det for Vejle– nu hvor Jens Schaumann var tilstede.
20. april har vi ” Disruption” med ledelseskonsulent Tune Hein. Han har skrevet bogen
” Disrupt eller Dø”. Se videoen på vores hjemmeside. Det bliver helt sikkert spændende
18.september er der erhvervskonferencen i Musikteatret –programmet er allerede på
plads og I kan glæde jer - hovedtaleren bliver ordførende direktør for Danske Bank
Thomas Borgen, krydret med den altid glade og pågående Peter Ingemann og
Den 4. oktober har vi et virksomhedsbesøg hos HP Frugt – mangler bare at få datoen
på plads.
Den 18. september er der Erhvervs konferencen som jeg allerede har omtalt. Sæt også
kryds på den dato.
Den 16. november har vi det store valgmøde – 5 dage før valget.

5/12 – jule- og netværksmøde en tidlig december morgen, hvor vi alle kan sige glædelig jul til hinanden til hyggelig musik og korte indlæg. Mon ikke Mogens Gregersen
endnu engang vil spidde året 2017.
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Naturligvis fortsætter borgmestermøderne den 1. tirsdag hver måned og det nu med
den nye borgmester Jens Ejner Christensen, som jo tog over fra Arne Sigtenbjerggaard
den 1. marts. Det er fra kl. 8.15 til 9.00 –sharp- og med lidt morgenmad og kaffe, og et
ståmøde. Har du spørgsmål, kommentarer en mening som du mener skal forelægges
eller besvares af borgmesteren eller forvaltningscheferne er her chancen. Du kan få
indflydelse og svar ! Det er enestående i Danmark at have borgmesteren på denne
måde. Jeg kan kun opfordre til at møde.

Business Vejle har siden sidste generalforsamling fået stor indflydelse på de to kontaktudvalg Vejle Kommune har etableret i stedet for det tidligere udviklingsråd.

I Kontaktudvalget for Erhverv- og uddannelse har Business Vejle 2 medlemmer, områdedirektør Tina Lyngsø og jeg – herunder har jeg for den ene af de to næstformandsposter sammen med borgmesteren. Formand er DI´s tidligere lokalformand Jacob
Madsen fra Danfoss.
-

Udvalget arbejder meget resultatorienteret med fokus på at komme med anbefalinger, som kan bruges direkte og implementeres indenfor erhvervskommunikation, Produktionsudvikling, uddannelsesstrategi mv. Vi er ved at færdiggøre
alle anbefalinger til den nye kommunalbestyrelse og borgmester.

Business Vejle gør sin indflydelse gældende i flere råd/nævn/bestyrelser, herunder
Campus Vejles bestyrelse, hvor vi har to bestyrelsesposter – herunder også formandsposten.

Campus Vejle er i en utrolig god udvikling med stor tilgang af elever og kursister. Campus Vejle er nu den største HF udbyder i Sydjylland – og nu også den største udbyder
af gymnasiale uddannelse i hele Syddanmark. Der forventes nu et optag på ca. 18
klasser á 28 elever (der er 13 HHXklasse som bliver færdige i år) – Campus Vejles Esport linje, som har været meget omtalt i pressen, har stadig stor succes. I stedet for
sport såsom fodbold , svømning kan man nu have sport i form at E-sport på højt internationalt niveau. Drenge fra hele landet søger linjen, hvor de kan dyrke deres sport,
men også sikre, at de ikke lukker sig helt ind i spillene, men kommer ud og også får en
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uddannelse. Der starter endnu 2 eller 3 klasser i E-sport næste år. Vejle er allerede
det nye E-sport mekka. Den store succes på skolen vil betyde en udvidelse af lærerstaben på ikke mindre end 15 akademiske lærere i 2017.

Uddannelsesstrøget i Vejle er nu meget udbygget senest med indvielsen af Rosborgs
Gymnasiums fantastisk elegante idrætscenter – med utrolig flotte forhold for sporten.
Det er et stærkt og inspirerende område til de unge mennesker.

Vejles tiltrækning af unger studerende betyder nu, at der er akut mangel på ungdomsboliger. En klar ting som skal prioriteres af kommunen og det nye byråd, hvis deres
uddannelsesstrategi skal sikres. Det glæde mig at der er et positivt samarbejde mellem
boligselskaberne og kommunen for at løse det problem.
Husk – at som virksomhedsledere har vi en forpligtelse til at tage elever – så en stor
opfordring til alle. – vi skal fremtidssikre vore virksomheder og hjælpe de unge mennesker..
Sidste år sagde jeg at Vejle i 2016 havde et forrygende positivt år ! Det fortsatte i 2016
!
Vejle kommune ridder stadig på en bølge af fantastisk succes. Vejle har en befolkningstilvækst på 1600 nye indbyggere, en fantastisk udvikling af boliger både på Kirks
og AP pensions byggeri på havneøen, Pension Danmarks to 13 etagers bygninger
skyder stadigvæk op, 3 nye bølger, en sidste søster er færdig, igangsætning af Trianglen, og så ikke mindst en forrygende salg af grunde. Tirsbæk Bakker har stor succes
og udvider området, og kommunen har allerede i de første måneder solgt som aldrig
før.

Vejle har fået et spektakulært byggeri med det psykiatrisk hospital bag ved sygehuset
– flot tilpasset området og det er ”state of art”.
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DI’s undersøgelse gav ikke Veje en markant bedre placering – Vejle gik 3 pladser op
og er nu nr. 30 af 96 – ikke helt godt nok og stadig et klart udviklingspunkt, som også
kontaktudvalget har taget op. Når kun 60% af virksomhederne vil anbefale andre at
starte virksomhed i Vejle er der et problem som må og skal løses. Ellers er der ingen
vækst og Vejle bliver en bosætningskommune. Vore konkurrenter i nord og syd er
blevet meget stærke.

Det er et langt og sejt træk. Det er ikke nok at være gode og dygtige og have de rigtige
planer – virksomhederne skal også opleve det sådan. Servic kulturen i kommunen i
forhold til erhvervslivet skal justeres, så der høres mere efter hvad erhvervslivet siger
- og kommunen lytter og reflekterer på det. Business Vejle er en del af denne vigtige
proces ” Nye Partnerskaber” , hvor også alle forvaltninger og chefer tager del i arbejdet.
Den erhvervsmæssige del af Havnen som har været i fokus i nu flere år - der er ro nu
med den nye direktør.
Det helt store spørgsmål i år er naturligvis kommunalvalget i november. Igen får vi et
utroligt spændende valg i Vejle med endnu flere partier på listen, som kan udfordre en
klar konstituering med mange individuelle interesser.

De sidste par år har været kendetegnet ved fejlfinderkultur hos nogle politikere som
gør, at den tætte og udviklende dialog som skal være mellem politikkere og embedsmænd/forvaltning ikke synes at fungere optimalt.
Sidste år var der tre byrådspolitikkere som på 12 måneder – udover almindelig sagsakter som byrådspolitikker - fik sagsindsigt i 38.200 sider hos kommunen – herunder
fx mange tusinde af kommunaldirektørens e-mails. Man behøver ikke at bruge mange
tanker for at konkludere, at det koster rigtig mange kommunale årsværk at finde alle
disse dokumenter og gennemlæse det for kommunens forvaltninger – tid der kunne
bruges meget - meget mere positivt. Politikkerne vil nok gøre gældende, at de gør det
for borgernes og offentlighedens skyld. Erhvervslivet ønsker og efterspørger positive
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og innovative politikere, som kan samarbejde på alle fronter både med hinanden og
med forvaltningerne – og ikke politikere der mere tænker på at finde fejl i forvaltningen.
For en forvaltning vil i så fald altid tage den sikre beslutning – aldrig den spændende
og innovative beslutning, for den kan jo indebære en risiko for dem – og det er aldrig
det bedste for kommunen og udviklingen generelt. Det må og skal lykkes at etablere
en langt bedre kommunikation og gensidig forståelse og tro på hinanden mellem de
nyvalgte politikere og forvaltningen til glæde for Vejle og Vejles erhvervsliv. Business
Vejle vil gerne være med til at skabe denne dialog og forståelse – for det vil gavne alle
og hele erhvervslivet i Vejle.
Også til dette valg arrangerer Business Vejle sammen med VAF et stort vælgermøde.
Sidste gang kom der så mange, at vi måtte sende næste halvdelen hjem eller vente til
anden runde. I år har vi sikret nok plads – det afholdes i DGI huset den november –
der er plads nok, så reserver allerede tidspunktet. Vi håber på, at der også i år komme
mange og at der bliver en livlig debat, så alle kan træffe det rigtige valg på et oplyst
grundlag. Det bliver spændende.
Business Vejle vil arbejde for at det nye byråd tager det sidste skridt og får kvalt dækningsafgiften for evigt. Nu skal det være.
Regionen som vi ellers ikke hører meget til i hverdagen kom også i 2016 på Danmarkskortet. Skandalen med Carl Holst er nu glemt, men regionsrådet fik fuldt ud nok at gøre
med ambulance –sagen og Bios konkurs efter Falck. Så Region Syddanmark blev heller ikke glemt i år i det politiske billede!
Landspolitisk har Vejle også være meget omtalt med den planlagte togbro over Vejle
Fjord, som kan spare de togrejsende for 2-4 minutter. VVM redegørelse gav problemer
pga. den blød bund ude i fjorden. Atkins med rådgivningsspeciale indenfor togdrift oplyste på vores møde om Gammel Havn den 9. marts, at togbroen nu lå langt nede i
regeringens prioritetsliste, så der er håb om at togdriften ikke går uden om Vejle i fremtiden og ødelægger vores flotte natur langs fjorden.
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2017 bliver landspolitisk et spændende år. Vi havde først en smal borgerlig Venstre
regering, som da den kom i vanskeligheder tilbød de højttråbende en plads i regeringen – så blev der ro – men hvor længe ? Og har regeringen den power der skal til for
at få gennemført de løbende reformer – ejendomsbeskatningen, pensionen, arbejdsmarkedet, SKAT mv..
SKAT har i år været et helt kapitel for sig selv. Der er ikke styr på meget – og en
engelsk/saudisk snabel i statskassen, som blev 15 mia. eller mere fattigere. Urimelig
sagsbehandlinger og rod. Politikkerne vasker hænder og kræver action – helt uden at
tænke på, at det er dem som er synderen ved at kræve voldsomme nedskæringer i
personalenormeringerne i SKAT for 2-3 år siden ( fremnotering af besparelser pga. ny
IT, som aldrig har virket !) og så flytte dem der var tilbage til udkants Danmark. Har
SKAT overhovedet haft en reel chance.
Men 2017’s verdensbillede er også helt uforudsigeligt.
Først Donald Trump i USA – en on going soap opera, som desværre betyder så meget
for hele verden, og som er helt uforudsigelig. Lad os håbe hans rådgivere kan klare
ham.
Valg i de store lande i Europa – og en Nationalistbølgen i Europa – med Marie Le Pen
i Frankrig, Gert Wilders i Holland, den magtfulde kansler Merkel i problemer, Italien på
endnu et valg og problemerne i Grækenland, som nu er næsten glemt. Brexit kører
stadig på det ubekendte. Det er så sandelig svært at navigere i det farvand – det har
aldrig været vanskeligere med så mange og væsentlige ubekendte.

Vi har stadig en meget lav rente. Nationalbankernes rentevåben er stækket. Et klart
sygdomstegn, som sammen med de verdenspolitiske udfordringer kan ændre verden.

Afslutningsvist vil jeg gerne sige tak til det gode samarbejde, Business Vejle har haft i
årets løb med Erhvervenes Hus, med City Vejle, kontaktudvalgene og til politikerne.
En særlig tak til vores Lene og Holger for administrationen og en stor tak til min kompetente bestyrelse.
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Og hermed vælger jeg at slutte min beretning
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