
År 2014, mandag den 5. maj kl. 19.30 afholdtes bestyrelsesmøde i Samsø Erhvervsforum hos rumogrooms i 

Brundby. 

Til stede var: Hans Chr. Hesseldal, Jens Larsen, Søren Hermansen, Arne Bager, Steen Brorsen, Lone Krag, 

Knud W. Petersen, Søren B. Jensen, Marcel Meijer, Brian Kjær, Thorsten Arnold og Peter Lund 

Fraværende: Knud Møller Jensen, Erik Bay Jensen, Kristian Jensen, Rune Balle og Styrbjørn Pedersen. 

Dagsorden i henhold til indkaldelse: 

1.                   Konstituering 

 

2.                   Status på opbakning til Erhvervsforum 

 

3.                   Fremtidig struktur/arbejde 

 

4.                   Indstilling til kommunen omkring prioritering af erhvervsindsatsen 

 

5.                   Iværksætterforum 

 

6.                   Eventuelt 

 

Ad. 1: 

Bestyrelsen konstituerede sig med Jens Chr. Larsen som ny formand, Hans Chr. Hesseldal som næstformand 

og Peter Lund som kasserer. 

Erhvervsforum har poster i forskellige udvalg/bestyrelser m.v.: 

Iværksætterfonden: 

Søren Bertel Jensen – suppleant for Søren Bertel Jensen er Peter Lund 

Erik Bay Jensen – suppleant for Erik Bay Jensen er Arne Bager 

Samsø Havvind A/S: 

Jens Larsen og Ole Hemmingsen 

Samsø Fonden: 

Hans Chr. Hesseldal 

Det lokale beskæftigelsesråd: 

Knud Møller Jensen 

Innovationsrådet: 

Hans Chr. Hesseldal 

Det Udvidede Trafikudvalg: 

Jens Larsen 

Herudover sidder Hans Chr. Hesseldal i bestyrelsen for Hotelprojektet som Erhvervsforum har skud penge i. 

Under punkt 5, Iværksætterforum, blev det besluttet at Brian Kjær er kontaktperson til netværket. Endelig 



tilbød Søren Hermansen under mødet, at Erhvervsforum kunne få en plads i Energiakademiets bestyrelse. 

Hertil udpegedes Brian Kjær. 

Ad. 2: 

Hans Chr. redegjorde under dette punkt for opbakningen til Samsø Erhvervsforum. De mødende meddelte 

alle deres fulde opbakning til Erhvervsforum. Flere repræsentanter for foreninger og sammenslutninger var 

ikke mødt, men havde på anden vis tilkendegivet deres fulde opbakning. Restauratørforeningen dog med 

forbehold for tilslutning på et bestyrelsesmøde den 7. maj. 

Ad. 3: 

Jens Larsen indledte punktet, og spurgte de mødende hvad de syntes var vigtigt, at Erhvervsforum 

arbejdede videre med.  

Søren Hermansen: Genetablere den lokale proces hvor vi i Erhvervsforum vender brede projekter med 

hinanden – f. eks. Biogas – hotelprojektet m.fl. og herefter hver især går hjem til vores baglande og tjekker 

om der er opbakning.  Steen Brorsen og Arne Bager: Enige med Søren Hermansen og ser frem til 

Erhvervsforum som et forum hvor vi præsenterer nye projekter. Lone Krag: Hvad skal erhvervsstrategien 

for Samsø være, måske drøfte den én gang om året. (kommunens erhvervsstrategi er under revision) Knud 

W. Petersen: Gøre det kendt at Erhvervsforum er her og kan bruges – Nye fællesprojekter kan give genlyd i 

hele landet som f.eks. Samsø Bredbånd, Samsø-Aarhus færgen m.m. Søren Bertel Jensen: Landbruget finder 

at færgeafgange og priser på fragt er vigtige. Biogasanlæg. Kunne man forestille sig at Samsø fik en 

virksomhed som ”Årstiderne”? Marcel Meijer: Hvor skal vi hen og hvad vil vi med Samsø. Ser frem til flere 

diskussioner. Den nye erhvervsstrategi skulle gerne blive en strategi vi sammenholder med, når vi ser på 

nye projekter – passer de ind i strategien? Brian Kjær: Bedre dialog med embedsværket i forhold til 

projekter . Måske skal kommunen være bedre til at trække på f.eks. Samsø Erhvervsforum. Thorsten 

Arnold: Generel diskussion om erhvervspolitik/strategi efterlyses. Bosætning – find ud af hvem målgruppen 

er. Peter Lund: Erhvervsforum skal bakke op om Samsø-Aarhus forbindelsen, der nok det projekt der vil kan 

få størst betydning for fremtidig bosætning. Her ud over – bedre samarbejde med den kommunale 

erhvervsafdeling. Hans Chr. Hesseldal – dialog og sammenhæng i strukturen. 

Jens Larsen: Vi skal ud af øen – flere turister ind - flere varer ud. Trafikudvalget – hvordan får vi skabt ekstra 

indtægter og er dermed med til at hjælpe kommunen, og sikre grundlaget for vores arbejdspladser – 

markedsføring.  

Herefter en spændende diskussion der kom vidt omkring.  Formanden tog masser at notater fra punktet til 

sit videre arbejde. 

Ad. Pkt. 4: 

Formanden tager kontakt til kommunen omkring et møde med Erhvervs- og 

bosætningsudvalget/erhvervschefen. 

Herefter var Ann Chanet kommet til sted, hvorfor vi gik i gang med  

Ad pkt. 5: 

Iværksætterforum er start som et netværk – en tænketank med en hjemmeside hvor man kunne finde 

forskellige kompetencer og hvor iværksættere kunne hente hjælp. Lone Hundevad overtog netværket da 

hun blev ansat på Erhvervs- og Turistcentret, men da hun holdt tog Ann Chanet over igen. Arbejdet er 

frivilligt og det er nødvendigt med et bagland som man kan gå tilbage til og henvise til. Sparring eftersøges. 

En ”viden/rådgivningsbank” efterlyses. 



Måske kunne man et par gange om året lave en rådgivningscafé hvor man gratis, og uden forpligtelser og 

bindinger af nogen art kunne få gode råd. 

Konklusion: 

Brian Kjær er Erhvervsforums kontaktperson til netværket. Iværksættere med gode ideer er altid velkomne 

til at møde frem og forelægge dem for Erhvervsforum 

Ad evt: 

Søren Hermansen: Der har været generalforsamling i hotelprojektet. Der ligger nu en ansøgning om midler i 

Realdania og man afventer besked herfra.  

Således passeret. 

Referent: Peter Lund 

 

 

 


