
Nyhedsbrev november 2020

Nyt fra formanden

Corona-pandemien er fortsat en alvorlig mavepuster til dansk erhvervsliv. Rækken af
restriktioner, herunder skærpelsen af forsamlingsforbuddet, begrænsning i åbningstider
for restauranter mv. samt den generelle usikkerhed om fremtiden medvirker alt sammen
til en ændret forbrugsadfærd, og dermed nedgang i ordrebøgerne for mange
virksomheder. Lokalt er vores erhvervsliv selvfølgelig påvirket af situationen, og
optimismen kan være vanskelig at spore. I Billund ErhvervsFremme ved vi af gode
grunde ikke, hvad der venter forude. Men vi ved, at vi altid står klar til at hjælpe. Det er
sådan set det, vi er sat i verden for. Opfordringen i denne svære tid er derfor, at I rækker
ud efter vores råd og støtte - når og hvis behovet opstår. 

Coronasituationen – og ikke mindst skærpelsen af forsamlingsforbuddet - har også
betydet, at vi i Billund ErhvervsFremme har måttet aflyse rigtig mange af vores
arrangementer. Vi indretter os naturligvis efter situationen, og bruger nu kræfter på
planlægning af et 2021 med et aktuelt og nærværende indhold. Efterhånden som
virksomhedsbesøg, netværkscafeer og faglige arrangementer falder på plads, vil
de fremgå af vores hjemmeside. De første arrangementer for 2021 er lagt i kalenderen,
og hvis vores nye hjemmeside ikke allerede er tjekket ud, så vil jeg opfordre til at kigge
indenfor på: billunderhverv.dk

Nytårskuren og uddeling af Erhvervsfremmeprisen er et af de arrangementer, der
desværre har skiftet plads i kalenderen. Oprindeligt var nytårskuren planlagt til torsdag
den 7. januar. I bestyrelsen vurderede vi imidlertid, at det med den nuværende udvikling i

http://www.billunderhverv.dk


smittetallene for COVID-19 ville kunne blive vanskeligt at gennemføre det planlagte
arrangement. Med baggrund heri besluttede vi derfor at ændre arrangementet til et
sommerarrangement med gennemførelse den 14. juni 2021. Vi skal nok fortælle meget
mere herom, når tiden nærmer sig, men sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu.

Vores initiativ fra foråret ”SHOP i BILLUND KOMMUNE bringer GRATIS ud” genopliver
vi for at støtte og hjælpe detailhandlen, for hvem julehandlen i år bliver helt afgørende.
Kunderne kan nu sidde derhjemme og foretage deres indkøb i perioden 23. november til
23. december, hvorefter varerne bliver bragt lige til døren – hvis man vel og mærke
handler LOKALT. Nemmere kan det da ikke være. 

At den søde juletid venter lige om hjørnet, det ved vi alle. I Billund ErhvervsFremme er vi
spændte på, hvad den bringer med sig til det lokale erhvervsliv. 

Med venlig hilsen Gitte Ottosen          

Nyt ansigt

Vi er rigtig glade for at byde velkommen til vores nye kommunikation, SoMe &
marketingskoordinator Helena Hestbech Witte – Helena er uddannet
multimediedesigner i sommeren 2020 fra Erhvervsakademiet i Aarhus, hvor hun også
bor. 

Helena skal understøtte og sætte fokus på at sikre, at I som medlemmer får endnu flere
relevante informationer fra os, både via vores nyhedsbrev samt på Facebook og
LinkedIn. Vi håber med dette ekstra fokus at sikre, at I alle får større viden om hvad der
sker og ikke mindst hvilke arrangementer I med fordel kan deltage i. 

Læs alle vores nyheder og se et udpluk af vores arrangementer i 2021 på vores
hjemmeside www.billunderhverv.dk

http://www.visitbillund.dk
https://www.facebook.com/BillundErhvervsFremme/
https://www.linkedin.com/company/billund-erhvervsfremme/
https://billunderhverv.dk




SHOP i BILLUND KOMMUNE bringer GRATIS ud

I disse lidt anderledes tider, hvor julehandlen står for døren samtidig med øgede Covid-19
restriktioner, er der brug for, at vi rykker endnu tættere sammen i vores lokale detail, og
derfor genoptager vi SHOP i BILLUND KOMMUNE bringer GRATIS ud i perioden 23.
november til og med 23. december.

Mange borgere vil måske den kommende tid undgå at bevæge sig ud i det offentlig rum
af frygt for smittefare, og som en ekstra lokal service til disse kunder og alle andre der
ønsker det, vi vil gerne tilbyde denne GRATIS leveringsservice i Billund kommune.

SHOP i BILLUND KOMMUNE bringer GRATIS ud, har vi udviklet sammen med
Handelsstandsforeningerne i Billund og Grindsted og flere af vores dygtige medlemmer.
Servicen omfatter dog ikke Take-away og dagligvarer og erstatter ikke allerede
eksisterende udbringningsordninger.

For at gøre brug af denne GRATIS udbringning, tager I blot kontakt til en af vores lokale
detailbutikker, som guider jer videre, så jeres bestilling leveres ved fordøren.

Månedens virksomhedshistorie

Som et ny tiltag sætter vi hver måned ekstra fokus på et af vores medlemmer.

STORT TILLYKKE til WOW PARK som i slutningen af oktober er blevet kåret til
”Årets actionsoplevelse” af ”Børn i Byen”, som er Danmarks største guide for
børnefamilier. 

Jacob Hindhede, CEO og medstifter af WOW PARK, er selvfølgelig både stolt og glad for
prisen. Han udtaler til os, at ”Det er en fantastisk afslutning på sæsonen, at vi nu har
modtaget denne pris”. Og afslutter med sige tak, både til Børn i Byen, til alle, der stemte
på dem og ikke mindst sige en stor tak til alle deres seje medarbejdere, som virkelig har
fortjent denne pris. 

Mens dette nyhedsbrev udkommer, venter WOW PARK spændt, da de er i finalen til
endnu en pris. Det er Oplevelsesprisen 2020 i kategorien ”Bedste



familieoplevelse”. Ud af 55 nomineringer er de udvalgt blandt kun 7 finalister. Det
er DuGlemmerDetAldrig.dk, som står bag prisen. Hos WOW PARK er de topstolte over
nomineringen og vil selvfølgelig gerne gå hele vejen og vinde, slutter Jacob Hindhede.  

Stort tillykke til WOW PARK – Og se meget mere om parken på deres hjemmeside her..

Det skal vi opleve sammen i 2021

Inden vi får set os om, skriver vi 2021, og vi er i fuld gang med at planlægge nogle
spændende arrangementer til Jer, som både kan give vigtig information i forhold til jeres
virksomhed og derudover skabe et netværk på tværs af brancher.

Der vil bl.a. i januar blive sats fokus på Bogholderi – hva’ for en fisk? i et
fyraftensmøde primært rettet mod nyopstartede eller mindre virksomheder, som måske
mangler overblik over, hvordan de skal styre deres bogholderi. Fyraftensmødet ledes
af Brian Due, ejer af ADMIN4YOU.

I marts får vi besøg af statsautoriseret revisor Brian Majlund fra Martinsen, som med
oplægget Overvejer du et generationsskifte? vil adressere de regler og muligheder,
du med fordel kan sætte dig ind i et godt stykke tid inden selve overdragelsen. Mødet
henvender sig således primært til virksomhedsejere.

Vores Nytårskur er pga. forsamlingsforbuddet flyttet til 14. juni, hvor vi håber på at kunne
fejre bl.a. Erhvervsfremmeprisen 2020. Vi følger naturligvis de til den tid gældende
retningslinjer, men håber på at kunne samle så mange som muligt, så der bliver
mulighed for at netværke og ønske hinanden en god sommer!

Derudover vil vi have både netværkscaféer og virksomhedsbesøg, hvoraf nogle
allerede fremgår af vores hjemmeside. Vi arbejder ligeledes på et besøg på
Christiansborg og besøg hos en gruppe af virksomheder i stor vækst, men grundet
restriktioner afventer vi endelige datoer og form for disse besøg.

https://wowpark.dk
https://www.admin-4u.com


Kontingent 2021

Medlemskontingentet til Billund ErhvervsFremme er tidligere blevet opkrævet i marts
måned. Men i forbindelse med vedtagelse af de nye vedtægter på den ekstraordinære
generalforsamlingen i Billund ErhvervsFremme den 30. oktober 2019, blev det vedtaget
at opkrævningen af medlemskontingentet fremadrettet opkræves i december
måned, gældende for det efterfølgende år. Dette betyder at kontingent for 2021
opkræves i december 2020.

Med venlig hilsen 
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