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Nyhedsbrev maj 2014 
 
     Samsø 27.05.2014 

Kære medlemmer, 
 

I modtager dette nyhedsbrev på hvad der aktuelt rører sig I Samsø 
Erhvervsforum.  

 
Tak til den afgående formand Hans Christian Hesseldal: 

Efter eget ønske og mange arbejdsopgaver ønsker Hans Christian at videregive 
stafetten som formand. En stor tak til Hans Christian for hans utrættelige 

indsats for Samsø Erhvervsforum og de mange tiltag, hvor Samsø Bredbånd og 
Samsø-Århus ruten kan nævnes som de væsentlige. Også en stor tak til 

Susanne for altid at hjælpe med møderne i rum & rooms, som gerne må 
fortsætte. Heldigvis fortsætter Hans Christian sit arbejde i Erhvervsforum nu 

blot som næstformand, da jeg blev konstitueret som formand på 

bestyrelsesmøde den 05.05.2014. Forretningsudvalget består uændret af 
formand Jens Christian Larsen, næstformand Hans Christian Hesseldal og 

kasserer Peter Lund. 
 

Erhvervs- og bosætningsstrategi: - møde 2. juni 2014: 
Samsø skal have udarbejdet en erhvervs- og bosætningsstrategi for 2014-

2020. Flere af jer har spurgt ind til hvad den overordnede strategi for Samsø 
er og derfor vil jeg opfordre jer og alle andre interesserede til at tilmelde sig 

mødet den 2. juni 2014. Her har I mulighed for at påvirke de overordnede 
prioriteter som vi jo alle har brug for som pejlemærker I vores udvikling. Det 

er Samsø kommune som inviterer og tilmelding kan ske til auvm@samsoe.dk 
 

Møde med borgmester og erhvervschef: 
Den 22. maj har jeg holdt møde med borgmester Marcel Meijer, erhvervschef 

Mette Løkke og kommunaldirektør Anders Jørgensen. Der var tale om et 

uformelt møde om det fremtidige samarbejde, som startede godt ud. Der blev 
aftalt en tættere dialog for at styrke de fælles interesser som eksisterer 

imellem erhvervslivet og kommunen. 
 

Det udvidede trafikudvalg – møde 10. juni 2014: 
Der er indkaldt til møde i det udvidede trafikudvalg den 10. juni. Dagsordenen 

er endnu ikke kendt, men der forventes blandt andet en dialog om priser og 
frekvens for Jyllandsruten i 2015. Samsø Erhvervsforum ønsker en uændret 

frekvens med 7 dobbeltture dagligt til billigst mulige pris for alle billettyper. Vi 
ønsker det bedste for Samsø Rederi og ser investeringen i en ny større færge 

som en vækstcase for Samsø. For at sikre en god økonomi for rederiet og alle 
vores virksomheder på Samsø, er opgaven at få flere rejsende til og fra øen. 

http://www.samso-erhvervsforum.dk/
mailto:auvm@samsoe.dk


 

 

Samsø Erhvervsforum stiller sig til rådighed for at finde de bedste løsninger. 

Har I medlemmer indspark til mødet i det udvidede trafikudvalg er I 
velkommen til at kontakte mig. 

 
Sommer 2014: 

Slutteligt vil jeg ønske jer alle en god sommer med håb om I har mange 
tilfredse kunder og lidt ekstra omsætning uanset hvilken branche i beskæftiger 

jer med. Et godt forårsvejr og udsolgte færgeafgange tyder da på noget i en 

positiv retning. Jeg forventer først at der er møder i Samsø Erhvervsforum 
efter sommerferien. 

 
Jens Christian Larsen 

 
 


