
Referat af Netværksmøde d. 24/6-14 

Sted: Danhostel, Ribe 

Referant: Alex 

Antal fremmødte: 11 

 

1. Indlæg fra formanden Claus 

Claus fulgte op på et par punkter fra generalforsamling. Fremhævning af en udvikling fra 17-24 medlemmer 

fra GF 2014 til nu ! Gode arrangementer og tilslutning, så der er stor ros fra formanden til alle.  Claus ser 

lyst på fremtiden for netværket og har også et ønske om arrangementer med samarbejde med andre netværk. 

Claus opfordrede medlemmerne til også at se på de forretningsmuligheder som netværket kan give. 

 

2. Et par minutter til hver om ”status det først halvår” og ”plan/mål for næste halvår” 

”Hvad vil man gerne have hjælp til / kontakter til / input om fra netværket” 

 

a. Jesper R. Jørgensen, JRJ. 

Der kommer mange forespørgsler ind p.t. og "målet" er blot at få give tilbud på det der kommer ind. Har en 

fuldtidsansat til dette.  

De ligger p.t på omkring 80% af deres opgaver til offentlige opgaver. Er også igang i Esbjerg lufthavn, 

Sønderborg(vej), og åbenrå Havn med et 3-årigt projekt.  Har nu 10 ansatte + løse vikarer og en ny lærling.  

 

b. Alex 

Har nu valgt "afløseren" for C5 systemet, som er ved at blive udfaset. Det bliver et nyt opensource program, 

"odoo". Programmet er meget nytænkende og modulopbygget, og priserne ligger omkring 200kr. pr. 

bruger/måned inkl. hosting og softwareopdatering. 

Alex efterspørger kundecases til programmet. 

 

c. Susanne Leth, Vognmand Leth. 

Deres lærling er netop blevet udlært, (successhistorie !). Susanne bruger efterhånden facebook en del i 

virksomheden. Har været til møde på Rømø omkring vindmølleprojekt på havnen, hvor der er mange 

forretningsmuligheder. Susanne har fået hjælp til hjemmesiden, og er godt igang her.  Preben investerer i ny 

lastbil.  

 

d. Leon, Delloitte 

Den nye lovgivning på revisionsområdet åbner op for nye type af revidering, med lempeligere krav til 

revidering. Dette ændrer arbejdsforholdet for Delliote, i retning af mindre revision og mere rådgivning.  

Nye regler for virksomhedsordningen på vej. Dette forventes at påvirke reglerne omkring indskud af privat 

gæld.  Husk at de altid tilbyder gratis servicetjek af regnskaber. 

 

e. Flemming. Nr. markens El-service 

Der er fuld tryk på virksomheden p.t., det går næsten for stærkt. De har regnskabsafslutning 1/7. Flemming 

søger en uddannet elektriker ! Off-shore branchen trækker mange elektrikere. 

 

f. Lise Tonnesen, Aunbøl A/S 

Det første halvår er gået meget stærkt. Stor travlhed med deltagelse og klargøring til generalforsamlinger i 

boligforeningerne. Ny lovgivning og ændringer hos Nets(betalingsservice) giver MEGET administration.  

Positiv tilgang af kunder betyder flere ansatte (nu 13) og derfor også pladsproblemer på kontoret - så de er 

ved at kigge på udvidelsesmuligheder.  

 

g. Peder Tørnquist, Jobcenter Esbjerg 

Står i et dilemma p.t. med stor efterspørgsel på faguddannede, men samtidig står de med mange unge, ledige 

uden uddannelse ! Mange af de unge sætter penge til ved at tage arbejde - hvilket ikke ligefrem hjælper på 

motivationen. Udfordringen er at tiltrække de fag-uddannede til området.  

Jobcenteret lider også under politisk bestemt administrative systemer. Der bruges megen tid på snak, og for 

lidt handling. 

 



h. Kristine Axelsen, Biopat. Klinik for komplimentær medicin. 

Er i opstartsfase med egen virksomhed med base hos Ribe Avlsgård. "Produktet" er at få lavet en test til 

afklaring af om kroppen mangler vitaminer og mineraler, samt styrke kroppen via naturlig "medicin" til at 

styrke ens immunsforsvar. Har anskaffet test-maskine til måling af kroppens tilstand, men mangler kunder ! 

Er igang med facebook-side for virksomheden. 

 

Medlemmerne bidrog med input til Kristine til markedsføring/branding heriblandt: Messer, fritidscenteret, få 

lavet flyers (AN-grafik), campingpladser, lave gavekort som firma jule-gaver,   

 

i. Mette, Pedaleksperten 

Virksomheden har til november eksisteret i 10 år. Har gået i overvejelser om den fremtidige strategi for 

virksomheden. Har haft et fantasisk 1/2år af 2014. De har en dygtig lærling som er meget pligtopdyldende, 

hvilket er guld værd.  

Ser frem til den kommende ferie. OBS forretningen er IKKE lukket i ferien. 

 

Successhistorie: Har bygget en special dobbelt-cykel til udviklingshæmmet (Ribelund). Der kommer artikel 

i uge-avisen 

 

j.  Per, Ribe Karosseri 

Det går stærkt i karosseri og bus-afdelingen har ordrebogen godt fyldt op. Karosseri er mere kort-sigten. De 

bliver en mand mindre(efterløn), og går i overvejelse omkring hvorvidt der skal gen-ansættes. Der skal 

kigges på effektivisering af time-graden.  

Per vil gerne til at arbejde på mere networking i Esbjerg området m.h.b. udvidelse af kunde-området - 

referencer til især havnen efterspørges.   

Har været på kursus i EEU, "success online". Kurset kan anbefales og per har haft et godt udbytte.  

Næste halvår er der fokus på intern optimering og salgsarbejde.  

 

k. Claus, Sønderjysk Forsikring.  

Claus uddelte nyt PR-materiale vedr. hans nye job hos Sønderjysk forsikring som erhvervs-assurandør. (de 

sælger dog også privat-forsikring).  Det er en stilling i en ny-oprettet afdeling i Esbjerg.  

 
4. Evt.  
info fra bestyrelsen: 

I løbet af ugen udsendes program for det næste halve år, bla. får vi besøg af esbjerg erhvervsudvikling og et mini-linkedin og 

hjemmeside kursus for medlemmerne v. Alex Lyngsøe. Der er også planlagt et besøg hos et større landbrug i området, samt 

julefrokost.  

 


