
Nyhedsbrev

Nyt fra formanden

Ved indgangen til december måned kunne vi i bestyrelsen lægge sidste hånd på arbejdet
med at finde en ny direktør til Billund ErhvervsFremme. Det er altid dejligt, at kunne
afslutte sådan en proces, og vi ser nu både i bestyrelsen og på kontoret frem til at kunne
byde vores nye direktør velkommen den 1. januar 2021. Samtidig glæder vi os til at
præsentere hende for vores lokale virksomheder og samarbejdspartnere. Marie Skov
Lillelund er navnet på Billund ErhvervsFremmes nye direktør. Marie har en baggrund i
Dansk industri, og erfaring som bl.a. erhvervsservicechef i Høje-Taastrup Kommune
samt Citymanager i Silkeborg med sig i bagagen. Vi har i ansættelsesprocessen både
lagt vægt på de kompetencer, Marie kommer med, og at hun er en person, der skaber
resultater ved at inddrage. 

Af en undersøgelse foretaget af Ledernes Hovedorganisation fremgår det ikke
overraskende, at Coronakrisen har knækket iværksætterlysten i Danmark. Der er
således langt færre, der i år har startet egen virksomhed sammenlignet med sidste år.
Og et af de største procentvise fald i antallet af iværksættere opleves desværre i Region
Syddanmark, hvor faldet er på 10 procent. Iværksættere bidrager til innovation, udvikling,
vækst og arbejdspladser i et lokalområde, så udviklingen er bekymrende. Derfor kan det
heller ikke pointeres nok, at vi i Billund ErhvervsFremme fortsat står klar med rådgivning
og sparring til både dem, der overvejer at starte egen virksomhed og dem, der allerede er
etablerede. Samtidig er det muligt i vores nye iværksættermiljø GROW at få daglig
kontakt med fagligt stærke sparringspartnere og andre dygtige iværksættere.    



Initiativet ”Shop i Billund Kommune bringer gratis ud” er kommet godt fra start. Der har
været stor opbakning fra butikkerne, og mange har deltaget på vores webinar for at lære
at bruge de sociale medier til at sælge mere. Nu er det bare tilbage at håbe, at kunderne
giver den max gas i resten af december, så der kan blive bragt rigtig mange pakker ud.

En lang række af de arrangementer, der vil komme til at løbe af stablen i 2021, er allerede
lagt op på vores hjemmeside. Det er bl.a. muligt, at få et kik ind i fremtidens bæredygtige
transport, at komme på netværkscafe hos Sengeriget, workshop i kommerciel brug af
kunstig intelligens. Tjek arrangementerne ud og tilmeld jer gerne med det samme. 

Vi kan nu snart lægge året 2020 bag os. Et år, der uden tvivl vil gå over i historien, fordi vi
simpelthen aldrig har oplevet noget lignende. Økonomiske kriser kommer og går - det er
der ikke noget nyt i. Men det nye i 2020 har været, at det i form af coronapandemien var
en sundhedskrise, der førte til en økonomisk krise. Frygten for smittespredning
resulterede i Danmark, som i resten af verden, i omfattende restriktioner og nedlukninger
og påvirkede husholdningernes forbrugsmønstre. Resultaterne heraf vil sandsynligvis
præge erhvervslivet længe endnu – lokalt såvel som globalt. Det bliver derfor et farvel til
et bemærkelsesværdigt 2020, der fortsat trækker spor ind i 2021. Herfra skal der siges
en stor tak til alle vores medlemsvirksomheder og samarbejdspartnere for samarbejdet i
det år, der har været ganske særligt, og som nu snart rinder ud. Der vil blive nok at tage
fat på i det nye år, og i Billund ErhvervsFremme ser vi frem til opgaverne. Rigtig glædelig
jul og godt nytår til jer alle.       

Med venlig hilsen Gitte Ottosen 

Nyt fra GROW

De første seks iværksættere er nu budt velkommen, så vi er nu med på deres
vækstrejse.

Senest er det iværksætter Susanne Møbjerg med Møbjerg Regnskabs services som er
at finde i GROW mandag i hver uge. Men også firmaet Swedish Ninja ved Sheridan
Meadows har fået en plads, hvor hun kigger ind i at komme til at sælge produkter på det
danske marked.  

Vi har med GROW sat fokus på at skabe de optimale rammer og vilkår samtidig med at



virksomhedsejeren udvikler og afprøver sine forretningsidéer. Med GROW har Billund
ErhvervsFremme skabt et unikt iværksættermiljø, hvor både iværksættere og
virksomheder kan udvikles.

Iværksætterne, som er en del af GROW, bliver også en del af det stærke
erhvervsnetværk, der blandt andet inkluderer lokale virksomhedsledere, mentorer,
investorer og vores Advisory board. Alt dette skal sikre, at iværksætterne kan få den
sparring der skal til, for at iværksætterne kan få deres virksomhed godt fra start.

Vi har med GROW prioriteret at have fokus på vækst, og iværksætteren skal have lyst til
at tage med på denne rejse fra start. Og vores håndholdte rådgivning skal være
medvirkende til at udviklingen fortsætter.  

Efter den første vækstperiode, flytter iværksætteren ud af GROW og ind i egne lokaler
eller ind i nogle af de kontorfællesskaber, som findes rundt om i Billund Kommune –
Dette sker i tæt dialog og målt ud fra væksten og mulighederne i virksomheden. 

Men flere af iværksætterne, som løbende flytter ud i de lokale kontorfælleskaber, vil stadig
være at finde i GROW til mandagsmøderne, hvor også flere af vores lokale rådgivere
med hver deres spidskompetence er at finde. 

Digital vækst til turisterhvervet

Skal din turismevirksomhed være mere omstillingspart, konkurrencedygtig eller
digital? Billund ErhvervsFremme og VisitBillund har i samarbejde med Dansk Kyst- og
Naturturisme igangsat et forløb hvor turisme, marketing og forandringsledelse er i fokus.

Forløbet er en god mulighed for det trængte turisterhverv, som gennem forløbet vil blive
mere konkurrencedygtige og udvikle deres digitale kompetencer. Der er fortsat plads til
flere virksomheder i programmet, så hvis du er interesseret – læs mere her

https://billunderhverv.dk/skraeddersyet-corona-forloeb-for-turisterhvervet/


Månedens vækst historie

Hver måned sætter vi fokus på et af vores medlemmer – I december måned sætter vi
fokus på en af vores hurtigt voksende virksomheder nemlig Knud Jørgensen El ApS.  

Knud Jørgensen El har med udgangspunkter i Billund, Grindsted, Esbjerg, Gørding og
Nebel ved Vorbasse og med over 37 fastansatte fuld fart på. Knud Jørgensen El købte
tilbage i 2017 Billund El-service, som blev en filial i det anpartsselskab, der nu i
fællesskab ejes af Bent Kristensen, Henrik Terp Kristensen og Bo Krolykke. 

Virksomheden fik i sidste uge også Billund Kommunes anerkendende pris Rødder &
Vinger. Voksenudvalget i Billund Kommune uddeler hvert år virksomhedsprisen Rødder &
Vinger til en virksomhed, som gør en særlig indsats i forhold til, at ledige eller udsatte
borgere kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. 

Firmaet oplever stor travlhed i denne Coved-19 periode og har derfor været nødt til at
tilkalde vikarer, så nu er arbejdsstyrken oppe på 40 mand. Det kan, på grund af den
travlhed branchen også har på landsplan, være svært at få fat i uddannede elektrikere, og
derfor har Knud Jørgensen El valgt at tage otte lærlinge ind i firmaet. 

Udover de store projekter, som de er med i, så skal private også have udført mange
opgaver. ”Når folk går hjemme og ikke kan komme på ferie, skal de have lavet noget
hjemme og måske nyt køkken eller en verden af andre opgaver” – fortæller Henrik Terp
Kristensen. 

I vores område er det f.eks. det store interessante byggeprojekt LOOPS, der opføres
af Billund Boligforening og Junge Byg. Byggeriet indeholder 120 lejligheder og 2000 m2
erhverv i området mellem Ole Kirks Vej, Hovedgaden og Granvej i Billund

Men også på det spændende byggeri Kastanjehjørnet i hjertet af Billund – har Knud
Jørgensen El-entreprisen. Arkitekten bag byggeriet er Bjarke Ingels Group og er et
byggeri mellem KIRKBI, Billund Boligforening og Billund Kommune, hvor det er tænkt til,
at generationer kan mødes. 

Knud Jørgensen El kan bryste sig af to gazellepriser på grund af den øgede vækst - men
selv om de oplever stor stigning på opgavemængden, og der satses på flere
byggeprojekter, vil man ikke glemme kerneforretningen.
- Det er den gode service, vi er kendt for, siger de tre ejere, der i det daglige føler, at de



er gode til at fordele opgaverne mellem sig, siger Henrik Terp Kristensen.

FAKTA: ”El-installatør Knud Jørgensen er grundlæggeren af Knud Jørgensen ApS. Knud
startede som selvstændig el-installatør tilbage i midten af 80'erne, og d. 26. juni 1992
blev selskabet stiftet, dog først under navnet Esbjerg El & Hvidevareservice APS,
hvilket stammede fra en installatør virksomhed i Esbjerg, som Knud købte af sin tidligere
mester. Senere blev selskabet omdøbt til Knud Jørgensen ApS. Knud drev her igennem
el-installatør virksomhed i mange år sideløbende med hvidevaresalg og service gennem
navnet Den Grønne Butik”.

Læs mere om firmaet i denne artikel eller på deres hjemmeside.

Det skal vi opleve sammen i januar 2021

Vi skyder 2021 i gang med en online workshop med fokus på Linkedin, Facebook og
Instagram d. 12. januar, hvor vi skal kigge lidt i maskinrummet på disse sociale medier
for bedre at forstå hvordan og hvornår de virker bedst. Morgenmødet afholdes af
Erhvervshus Sydjylland. 

En stigende del af vores turister har, ligesom os selv, behov for at kunne lade deres elbil,
når de besøger vores område, og vi afholder derfor i samarbejde med GEV Fremtidens
bæredygtige transport d. 14. januar ligeledes et online workshop, hvor vi kan blive
klogere på hvad det kræver og koster at kunne imødegå fremtidens behov for ladning.

Vi lægger løbende arrangementer ind på vores hjemmside, så husk at holde dig
opdateret her. 
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