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Note fra Netværk erhv. møde Jyske bank i Ribe 19/2-14

Præsentationsrunde:
1. Per Zoega
Ikke så travlt p.t., men forventer snart at se "dønningerne" fra travlhed indenfor de øvrige 
erhverv.

2. Alex Lyngsøe, IT-konsulent 
Travlt med nye produkter. Især den nye C52014 platform til økonomistyring, som konkurrerer 
med E-conomics. Planlægger kursus samarbejde med Esbjerg Erhvervsudvikling til efteråret.

3. Vicky Baun, Rømø Lys
Godt gang i vinterferien uge 7,især godt besøgt af danskere. Har personlig haft travlt pga 
personalemæssige omrokkeringer. 

4. Michael Haahr, Jyske bank
Har omstruktureret organisationen og samlet ervsrådgivning i syd, så der sidder nu 19 
personer i Ribe afd. Regner med snarest at kunne udvide lokalerne med  1. sal.

5. Flemming, Nr. Markens El-service.
Der er tryk på erhvervskunderne, men meget roligt indenfor private kunder. Der er igen "ro" på 
personalefronten.

6. Susanne, Vognman Leth
Er i en stille periode p.t.. Har haft virksomhedspraktikant på kontoret i Januar, hvilket har 
løftet/færdiggjort en række kontormæssige opgaver. Er igang med profilering i Esbjerg, bla. via 
EEU. Prebens 50år fejres d. 7. marts, hvor alle fra netværket er velkomne.

7. Claus Pedersen, Erhvervs-ass. Top-danmark
Er tilbage igen efter 14 dages ferie i Thailand. Claus takkede for genvalg til bestyrelsen, og ser 
positivt på udviklingen i netværket. 

8. Leif Frandsen, Ribe fest-udlejning
Har (naturligt) ikke så travlt p.t.. Er ved at opbygge ny udstilling med udlejningskoncept. 
Arbejder med at komme ind hos Cutty Shark arrangementet i Esbjerg. Er igang med udvidelse 
af Ribe Vagt.  

9 Merry Riis, Skærbæk Møbler & Tæpper
Har godt gang i forretningen p.t., og er ved at være i slutfasen af vinterudsalget. Har fået ny 
aftale med bla. Kvickly. 

10. Anette Nørgaard, AN-Grafik
Sidste kvartal samt starten af det nye år ser positivt ud, og der er ved at være godt gang i 
forretningen. 

11. Mette Ring, Pedaleksperten
En lærling er på skole og det milde vejre giver pæn travlhed. Mette er blevet medlem af EEU og 
har meldt sig på deres KOIN kursus. 

Foredrag ved Peter Tørnquist, Job-konsulent



Peter fortalte om sit spændende liv med flere forskellige erhverv, frem til hans nuværende 
arbejde som job-konsulent i Esbjerg kommune. Derefter kom han ind på udfordringerne 
omkring job-markedet og uddannelse:

Peter fremhævede at han ser positiv udvikling og fremgang indenfor de områder hvor der 
anvendes faglært arbejdskraft. Bla. off-shore og metalindustri. Problemet er der imod gruppen 
med ufaglærte, hvor en større gruppe står uden arbejde. 

Han påpeger at mange unge får valgt den "forkerte" uddannelse. F.eks. tager mange en 
studentereksamen, hvor de måske istedet skulle have en håndværkeruddannelse, hvor han 
forudsiger stor mangel på arbejdskraft i fremtiden.

På jobcenteret arbejder han med at få indsluset unge kontanthjælpsmodtagere på 
arbejdsmarkedet, hvilket der er mange udfordringer med.  Han besøger omkring 250 
virksomheder om året, for at lave aftaler med om at tage praktikanter eller ansættelse. 

Der blev åbent diskutteret omkring bla. uddannelse og vejledningssystemet, hvor vi har mange 
udfordringer i samfundet. 

Jobcenteret tilbyder mange gode muligheder for hjælp til virksomhederne m.h.t. ansættelse af 
arbejdskraft, tilskud o.s.v..

Diverse:
HUSK tilmelding og gæster til arrangementet d. 12/3. Info og tilmelding på 
www.netværkerhverv.dk under events.
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