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Formandens beretning 2016 
 

Mens Europa kæmper med flygtninge, terrorister og for at holde sammen på det 

europæiske fællesskab, kæmper vi på Fyn med trængsel på vejene, mangel på 

arbejdskraft og vækstbarrierer som f.eks. høje broafgifter over Storebælt.  For ikke 

at nævne en meget omdiskuteret lysreklame et stenkast herfra ;o) 

Så lad det være sagt med det samme: Det går ganske godt i det fynske erhvervsliv.  

Byggekraner og entreprenørmaskiner syner frem overalt, virksomhederne melder 

om stigende omsætning og indtjening, mange planlægger nye investeringer,  og der 

er generelt tillid til fremtiden.  

I Fynsk Erhverv ser vi også lyst på fremtiden – ikke mindst efter et rigtig spændende 

2016 med gode politiske resultater, konstant medlemsfremgang, højt 

aktivitetsniveau og solid opbakning fra medlemmerne.  

I kampen for at gøre Fyn til det foretrukne sted at drive virksomhed, er vi i løbende 

dialog med såvel virksomheder som politikere og andre beslutningstagere.   Blandt 

andet mødes vi regelmæssigt med de fynsk valgte folketingspolitikere for at klæde 

dem på med fakta og cases fra det fynske erhvervsliv.  Det er vigtigt, at de har et 

klart billede af, hvad det fynske erhvervsliv efterspørger, og at de sammen og hver 

for sig i deres respektive partier kan lægge pres på de fynske prioriteringer.  Det 

gælder, uanset om vi taler om  

• udvidelsen af den fynske motorvej,  

• muligheden for at køre i nødsporet,  

• at få en politiskole til Svendborg,  

• at få sat broafgifterne ned over Storebælt,  

• at få begrænset det administrative bøvl 

• at få PSO’en på finansloven 

• og så videre. 
 

De må aldrig blive i tvivl om, hvad vi har brug for på Fyn.   

Erhvervslivets rammevilkår står således øverst på vores dagsorden, og i rollen som 

erhvervslivets lokale talerør sætter vi ord og billeder på de forhold, der skal tages 

hånd om – og vi byder også ind med innovative forslag, der kan understøtte 
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udvikling og vækst lokalt.   Vi har f.eks. foreslået en ændring af den planlagte etape 

2 på letbanen i Odense, så den bliver en ringbane. Og en ny Østre Stationsvej, der 

kan sikre fremkommeligheden igennem byen – også efter letbanens etablering.   Vi 

har ligeledes givet høringssvar på en lang række planer og strategier, der tegner 

konturerne af den udvikling,  de fynske kommuner ser for sig i fremtiden.  Det 

handler blandt andet om Strategi Fyn og Byregion Fyns strategiske infrastrukturplan. 

For at få ’løftet broafgifterne over Storebælt op’ til en national sag,  besluttede vi i 

bestyrelsen at tage initiativ til at oprette en national Storebæltskomité. Sidst på året 

blev formanden for komitéen, Jesper E. Møller, præsenteret.  Vi er ved at få de 

sidste tilsagn i hus fra komitéens medlemmer, og med Jesper E. Møller i spidsen vil 

dette vigtige anliggende for både erhvervslivet og samfundet som helhed få 

betydelig større politisk opmærksomhed.  Vi er i dialog med væsentlige aktører og 

har netop været på besøg hos transportministeren. Der er også i 

Transportministeriet en god forståelse og indsigt i Storebæltsforbindelsens økonomi 

og vi intensiverer nu indsatsen for at få broafgifterne  reduceret med 25%  for alle 

trafikanter hurtigst muligt.  

I 2016 satte vi DIGITAL DISRUPTION på agendaen. Efter Tim Frank Andersens 

inspirerende indlæg ved sidste års ErhvervsTopmøde, trak dette tema en række 

spændende arrangementer og debatter med sig hen over året.  Størstedelen af 

arrangementerne har været afholdt som medlemsarrangementer i Fynsk Erhvervs 

eget regi, en del arrangementer har været afholdt sammen med relevante 

samarbejdspartnere.  F.eks. satte vi i 2016 sammen med HK Midt, EAL og Tietgen  

fokus på ’The Milleniums’ – altså den generation af unge, der er født fra 1980 – 

2000.  De fleste af dem er ’Born digital’.  De kommer ind i vores virksomheder med 

et nyt mind-set, som vi etablerede virksomhedsledere skal vide, hvordan vi gør os 

attraktive som arbejdsplads og får gavn af deres tilgang i virksomheden.    

 

Flere af arrangementerne været afholdt med jer selv som oplægsholdere/inspira-

torer. Det er vigtigt, at vi kan lære af hinanden – vi skal kopiere med arme og ben og 

hente inspiration hos hinanden på tværs af brancher og professioner.  Faktisk er det 

Fynsk Erhvervs absolutte styrke – netop den viden, de erfaringer og de kontakter, 

som vi kan dele med hinanden.  Kun derved får vi plads til at udfolde vores 

innovative evner og blive ’first-movere’ på andre velvalgte områder. Uanset 
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arrangementets karakter så er det afgørende, at alle får ny viden og inspiration med 

sig - og styrket netværket og forretningsforbindelserne.   

Det er også grundtanken i NEXT LEVEL-konceptet, hvor vi i 2016 så de første 

resultater. Next Level er et tilbud til virksomheder, der har modet og viljen til 

vækst.  Her er muligheden for at tage en dygtig erhvervsleder med på råd og trække 

på aktuelle erfaringer, viden og kontakter – det hele i et ukompliceret, 

ubureaukratisk og fortroligt samspil, med virksomheden i centrum. Der er i løbet af 

2016 skabt 138 nye jobs, en øget omsætning på godt 81 mio. kr. og etableret 15 

professionelle bestyrelser i de virksomheder, der har deltaget.  Det er vi ret godt 

tilfredse med.   Der er flere nye NEXT LEVEL-forløb på vej i 2017, og vi forventer 

endnu bedre resultater i år 2. 

Der har været et højt aktivitetsniveau i og god opbakning til vores professionelt 

faciliterede netværk for fynske ejerledere og direktører.  De spænder som bekendt 

helt fra de 65 fysisk aktive cykelentusiaster, der træner og netværker flere gange om 

ugen på de fynske landeveje over virksomhedsledere med passion for golf og 

mentaltræning til ejerledere og direktører, der bag lukkede døre og i fuld 

fortrolighed udfordrer hinanden på lederskabet og forretningen.  

Endelig styrkede vi i Fynsk Erhverv i 2016 vores indsats over for fynske iværksættere 

ved bl.a. at etablere NEXT Generation Bestyrelsen.  I dette forum drøftes initaitiver 

og samarbejdsflader til eksisterende iværksættermiljøer, ligesom der tages 

selvstændige initiativer samt bygges bro til de etablerede virksomhedsledere i Fynsk 

Erhverv.  NEXT Generation Bestyrelsens formand er indtrådt som kommitteret i 

Fynsk Erhvervs Bestyrelse, og på den måde sikrer vi dialog og fælles 

interessevaretagelse mellem det etablerede erhvervsliv og iværksætterne. 

Der er som tidligere nævnt fortsat en god medlemstilgang til Fynsk Erhverv,  og en 

positiv udvikling i  opbakningen og engagementet i foreningen.  På baggrund af en 

grundigt research hos medlemsvirksomhederne godkendte vi i bestyrelsen i 2016 en 

ny strategi, der har til formål at styrke de fynske virksomheders synlighed, 

samhandel, videndeling, netværk – og indflydelse.  Den platform, som giver de 

fynske virksomheder det største udbytte og de bedste resultater - personligt som 

forretningsmæssigt. Strategien understøttes af en ny portal, som vi vil løfte sløret 

for lidt senere. Men vi sætter kort sagt ’strøm’ til Fynsk Erhverv!  

I 2016 uddelte vi ikke bare to - men tre priser: 
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Fyns fornemste erhvervspris, Tietgenprisen, gik til Esben Østergård, fra Universal 
Robots for hans betydelige indsats for robotindustrien, iværksættere og studerende 
og for at have gjort sig særligt bemærket inden for fornyelse, innovation og 
nytænkning – også ud over egne virksomheders interesser. 

Og for første gang uddeltes NEXT Tietgenprisen til en ung, dynamisk iværksætter, 
nemlig Tine Gudrun Petersen, initaitivtager og tovholder for det succesfulde SPIS 
Odense-festivaltiltag. 

Optimist- og Humørprisen, der i 2016 gik til Søren Windel, Restaurant Grøntorvet 
som  ”påskønnelse for en ukuelig optimisme og et aldrig svigtende humør og gå-på-
mod i hverdagen”.  Så meget, at han nu stiller op til Odense Byråd ;o) 

En anden tradition er uddeling af legater, primært til unge studerende, der som et 

led i deres uddannelse har valgt at tage et studie- eller praktikophold i udlandet.  I 

2016 uddelte vi over 100.000 kr. til unge studerende.  Vi ser legatuddelingerne som 

en investering i fremtiden. Og jeg håber, at det fynske erhvervsliv vil tiltrække nogle 

af disse unge talenter, når de er færdiguddannet og klar til arbejdsmarkedet. 

 

 

Men vigtigst af alt i Fynsk Erhverv er jer. Samspillet med vores medlemmer er 

simpelthen LIVSNERVEN i Fynsk Erhverv. Vi skal hele tiden som det fynske 

erhvervslivs talerør kunne levere både skarpe holdninger og konkrete cases til de 

aktuelle dagsordener – uanset om det er en lokalpolitiker eller en borgmester – et 

folketingsmedlem eller en minister – en avis eller en tv-kanal, vi er i kontakt med. Og 

det kan vi!  Det er jeres virkelighed, der sætter dagsordenen i Fynsk Erhverv.  

I dag er den ’eneste konstante størrelse’ ’de konstante forandringer’ eller som det 

idag også hedder: ’Disruption’. Det giver rigtig god mening for de fynske 

virksomheder at have en ’aktie’ i Fynsk Erhverv, hvor vi kan adressere vores 

udfordringer, styrke vores netværk og hente ny viden og inspiration ind i hverdagen. 

Her er vi sammen på rejsen ….. og sammen om målet. 

Tak til medlemmerne for et stort engagement i 2016 – Tak til Æresmedlemmerne, 

Bestyrelsen, Legatudvalget og Administrationen. 

Tak for ordet! 


