Referat fra Netværksmødet onsdag den 04. juni 2014

En omgang rundt om bordet:
Danni:
Firmaet High5living m. løb, træning, foredrag og coaching. Der er stor fremgang på løbe. Den 11. august er
der opstart af både 5 & 10 km., samt træning til ½ maraton .
Har aflyst sit foredrag med Marianne Hüche i næste uge pga for få tilmeldingen – prøver igen til efteråret.
Pia:
Træt af de her skæve helligdage  Pia efterlyste gode råd omkring rabat til klubber uden at det går ud over
de faste kunder. Har i dag et klippekort som vi i Netværket var en super god ide.
Kirstine:
Arbejder med naturmedicin på den gamle Avlsgård i Ribe. Firmaet er i opstartsfasen og er i gang med at få
styr på både de praktiske ting samt færdig gøre uddannelsen. Der er åbent 2 x ugentligt.
Torben:
Pecani havde en forrygende Ribe By Night aften og der var godt gang i den. Torbens søn har lige startet en
smykkevirksomhed op på nettet og derfor har Torben brugt meget tid sammen med sønnen. Han har
samtidigt haft travl med at designe en ny smykkeserie 
Johnny:
Har jo fået nye udfordringer som centerleder i Egebæk/Hviding, en beslutning som han traf hurtig da han
fik jobbet tilbudt og han syntes selv det var den helt rigtige beslutning.
Cafe Rÿpen fik han afsat på ca. 1 time, så det må siges at være en succes.
Der er mange nye udfordringer, men det er fedt og Johnny trives i sit nye arbejde.
Leon:
Ja der er regnskaber i stor stil som skal være færdige. Men han er ved at få et overblik, så alle sager kan
blive afsluttet – hvorefter der står på 3 måneder med afslapning og ferie 
Jesper:
Meget travlt på erhverssiden, men meget stille fra den private side. Har en del arbejde i Esbjerg, Haderslev,
Åbenrå & Sønderborg.
JRJ har eksisteret i 10 år og den kære Jesper fylder også 30 år, dette fejre han med en reception den 20 juni
– hvor han håber at se os alle  (indbydelsen er også vedhæftet)
Michael:
Banken må træffe nogle svære valg på landbrugssiden – der er stor forskel på landmænd, de gode tjener
penge – det handler meget om ledelse og beslutninger i landbruget.
Region Syddanmark + Tønder Kommune har haft et arrangement om byen Toftlund, og selv om Michael bor
der er der stadig meget arbejde der skal gøres for at holde Toftlund med i spillet om en spændende by.
Rømø Havn er på vej frem. Siemens vil bruge mange penge dernede og der vil blive travlt på den lille havn,
dette kan måske komme flere til gode – arbejdspladser og hvad skal man ”lave” når man ligger i havn!
Måske skal man løbe med Danni eller have massage af Pia.
Der er gang i et godt netværk dernede og hvis man er interesseret så kontakt Michael  Man bruger en del
af erfaringen som Grenå Havn har oparbejdet.

Mette:
Et par sjove uger med nye udfordringer. Der er kommet nye offentlige kunder til Pedaleksperten, da man
har hørt at Søren er ved at bygge en tvilling-cykel og at han kan trylle til fair priser. Dette har givet os meget
positiv omtale 
Der er en del problemer med cykel-grossisterne de slås og slås, og enkelte er endda ved at løbe tør for
cykler – det er træls.
Rikke:
Der er godt gang i den på erhvervs siden – nye virksomheder / overtagelser / salg af virksomhed. Også flere
handler med huse 
Herefter havde Rikke en virksomhedspræsentation af Advokatfirmaet Rohrsted 
Præsentationen er vedhæftet.

