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NER Ribe møde d 2/4-13

Møde d. 2/4-14 hos Jyske Bank
Mødeleder: Mette Ring

1. Rundt om bordet:

Susanne Leth, Vognmand Leth. Har haft reception med 130 besøgende. Har gang i en del 
markedsføringstiltag. bla. uddeling af 600 flyers i nærområdet. 

Pia Mulvad, Massør. Godt gang i forretning. Er i gang med ny uddannelse som allergibehandler.

Danni Callesen, High5Living. Er nu oppe på 23 på løbehold + personlig træning. Begynder nu 
også at arrangere Foredrag. næste er d. 7/5 i fritidscenteret med Marianne Hygge. Tilmelding 
ved mail til Danni.

Michael Haahr, Jyske Bank. Dækker Erhverv fra kongeåen til grænsen. Har haft 
personalefrafald, men har heldigvis fundet erstatning. På privat-bank-siden er der godt gang i 
henvendelserne p.t..

Lise Tonnesen, Ejendomsadm. Esbjerg.
Har meget travlt p.t., med bla. generalforsamlinger i boligforeninger, afslutning af 
varmeregnskaber etc..

Rikke Rohrsted, Advokat.
Mere gang i handlerne (bla. forældrekøb, ejendomme). Kan mærke at anklagerne og politiet er 
presset p.t., hvilket påvirker antallet af sager.

Peder Tørnqvist, Jobcenter Esbjerg.
Har travlt, d.v.s. at de har mange ledige. Har især mange unge som mangler praktikpladser - 
SIG TIL. 

Gert, Sten&Gerts VVS.
Har haft et positivt 1. kvartal, med godt gang i både tilbudsgivning og efterfølgende ordrer. 

Leon, Delloitte i Esbjerg.
Travlt med regnskabsafslutninger.

Leif, Ribe Festudlejning.
Forår, Sol = telefonen ringer. Mange vil i telt til konfirmationer.

Aase Frandsen, Silvan Køkkenafdeling.
Har netop ansat en ny mand i afdelingen. 

Merry Riis, Skærbæk Møbler & Tapper
Har netop været på Feriehus messe i Skærbæk (nyt tiltag). Har travlt med at feriehuse skal 
være klar nu.



Mette, Pedaleksperten.
Har også travlt p.g.a. det tidlige forår. 

Alex Lyngsøe, IT-konsulent.
Har fokus på et nyt online CRM system /salgsstyring, hvor man for 300kr./måned får et fuld 
webbaseret system til 6 personer. Er kommet med i udviklingsprojekt med ny app til 
salgsstyring. 

Per Zoega, Ribe Karrosseri, Minibus danmark, Willy Veirup.
Det har været lidt sløv på personbil siden, men Per forventer fremgang nu med bla. 
sommerhjul skift.
Karrosseri er mere jævnt, til gengæld er der meget travlt på mini-bus siden. 

Claus Pedersen, Top-danmark.
Ser positive tendenser blandt kunderne. 
Takker for godt fremmøde til arrangementet hos Ribe festudlejning.

Flemming, Nr. Markens EL (IKKE tilstede)
Flemming søger 2 elektrikere !

Mette hilser fra Johnny Tonnesen som nu har skiftet Cafe Rypen ud med centerleder for Kultur- 
og aktivitetscenteret i Egebæk. Han fortsætter i netværket. 

2. Foredrag ved Dannie Callesen
Dannie løber næste weekend et 24 timers løb på løbeband (Borgergade i Esbjerg), hvor han vil 
forsøge at slå danmarksrekorden. Han samler ind til kræftens bekæmpelse og man kan støtte 
ved at give et antal kroner pr. km. (se betternow.dk)

Foredraget over emnet "Hold dig rask - gør chefen glad"
Dannie ligger stor vægt på hvordan kosten påvirker os, og fortalte om hvordan man ved hjælp 
af den rigtige kost kan undgå sygedage, og få et bedre velværd.  Han var bla. inde på emner 
omkring kost, søvn, motion, motivation og vaner.  

se endvidere www.high5living.dk

3. Evt
Næste møde er d. 23/4 kl. 7.45 hos Cafe Fru Dax, Lakolk Rømø. 

www.high5living.dk

