
Esbjerg den 19. januar 2014 
 
 
Emne: Formandens beretning v/Claus  
 
Siden vores sidst generalforsamling den 30. januar 2013 her 
på sælhunden, kan jeg godt bruge navnet fra den virksomhed 
vi sidst besøgte i vores netværk 
 

FREM 

 
Fordi det simpelthen kun er gået en vej i Netværk Erhverv Ri-
be, og det er FREM, jeg vil lige nævne vores aktiviteter siden 
den 30. januar 2013: 
 
20. februar var det bestyrelses som have møde hvor emnet 
var oplæg v/bestyrelsen til det nye år. 
  
13. marts med aftenarrangement, hvor emnet var: 

Kombiner god mad med 
”networking” 

 
V/Ribe Karosseri, dette møde var jo et resultat af det aflyst ar-
rangement i november, men vi ville prøve koncept af, det blev 
sku` en succes.  
 
3. april var vi inviteret til Toftlund Netværk hvor der var et ind-
læg ved en erhvervsadvokat, her var vi meget flot repræsente-
ret fra Netværk Erhverv Ribe. 
  
24. april var vi på virksomhedsbesøg hos Ribe Biogas, det 
var samtidig første gang vi var på virksomhedsbesøg. Det var 
et rigtig interessant besøg, der aktiverer vores sanser, både 
for øjne, øre og især vores lugte sansen. 
  
15. maj, hjemmemøde hos Cafe Rÿpen, hvor vi efter to møde 
uden for eget hus have behov for et møde på hjemmebane. 
Der var orientering om Tulipanfest og de forretningsmulighe-
der som der er heri v/Johnny Tonnesen V/Cafe Rÿpen, efter-
følgende var emnet: Markedsføring, hvordan kan vi få mar-
kedsført vores virksomheder i. f. m. Tulipanfest? Samt efter 
følgende networking. 
 



29. maj, Var der indbydelse fra Netværk Erhverv Sydvest til et 
møde i Jyske Bank Ribe. 
 
12. juni, hjemmemøde hos Cafe Rÿpen hvor Pia Mulvad var 
mødeholde og hvor emnet var ”Facebook, Google og 
hjemmeside”. 
 
26. juni, hjemmemøde hos Cafe Rÿpen hvor der var udvidet 
præsentation af hvert medlems virksomhed og efterspørgelse 
af referencer, samt hvad forventer du at få ud af dit medlem-
skab i Netværk Erhverv Ribe.  
Efterfølgende debat, om vi skal forsætte i samme stil i efter-
året, med både virksomhedsbesøg og hjemmemøder. 
 
21. august hjemmemøde hos Jyske Bank hvor emnet var 
”Din planer for efteråret 2013”. 
 
11. september hjemmemøde hos Jyske Bank, her var emnet 
”sådan gør du dine kunder til ambassadører”. 
 
2. oktober var der Virksomenhedsbesøg hos Ribe Byferie 
hvor Britt S. Nielsen fortalt om det de arbejder med hos Ribe 
Byferie, vi er samtidig ved at lave et arrangement sammen 
med Britt S. Nielsen om turisme i vores kommune til foråret 
2014.     
 
23. oktober, hjemmemøde hos Jyske Bank hvor Jesper Rohr 
Jørgensen var mødeleder, emnet var præsentation af hans 
virksomhed JRJ anlægsgartner. 
 
13. november, hjemmemøde hos Ribe Karosseri hvor Per 
Zoëga var mødeleder, med præsentation af Villy Veirup A/S, 
Ribe Karosseri, Minibus Danmark. 
Har var vi i alt ca. 20 deltager, det var en stor opgave for Per 
med så mange deltager, SUPER. 
 
4. december, hjemmemøde hos Cafe Rÿpen hvor emnet var 
”almindeliget møde med julehygge” hvor jeg desværre ikke 
selv kunne deltage, ØV og ØV. 
 
8. januar, virksomhedsbesøg hos FREM. 
 
29. januar, Generalforsamling her i dag. 
 



 
 
Nu er vi så her på Sælhunden igen efter 15 møde, samt ca. 5 
til 6 indbydelse til emner som Konflikthåndtering, stress m.v. 
Et utrolig flot aktivitet niveau som vi har haft i 2013, det går 
FREM ad for Netværk Erhverv Ribe. 
Vores møde er samtidig super god, der er masse af energi på 
vores møde, det er en fornøjelse at deltage. Det er med til, at 
vi nu har fået 8 nye medlemmer, hvoraf de to har tage kontakt 
gennem vores hjemmeside, det er jeg rigtig glad for. Man bli-
ver kun medlem, hvis vores møde er gode, det er de og det er 
de p.g.a. jer, TAK for jeres indsats i 2013 kære medlemmer. 
 
VI har samtidig fået en ny hjemmeside, som vi vil få rigtig stor 
glæde af i 2014, her vil jeg gerne TAKKE Alex for hans ar-
bejdsindsats. TAK. 
 
Det var samtidig min beretning om året der er gået (alt for hur-
tig) og jeg vil samtidig benytte lejligheden til at takke Vicky for 
Hennes arbejde her i bestyrelsen for Netværk Erhverv Ribe. 
 
Mange TAK Vicky 
 
En stor TAK til Michael og Mette for jeres indsat i bestyrelsen, 
TAK. 
 
Jeg er klar til et nyt år og vil tænke på jer fra en solseng i Thai-
land, vi ses til en ny sæson i Netværk Erhverv Ribe. 
 
Claus Pedersen 
  
   


