
Nyhedsbrev

Nyt fra erhvervskontoret

Godt nytår!

Velkommen til det første nyhedsbrev i 2021 – og til en ny sæson. Januars himmel er til
tider grå og trist, men også blå og frisk og indenfor er der varmt, og et nyt år er startet op.
Vi ved, at der vil blive nok at tage fat på i det nye år, og i Billund ErhvervsFremme er
direktøren ved det nye års start trukket i arbejdstøjet, mens formanden samtidig har
sluppet sit tag i driften.

Året 2020 blev en del anderledes, end nogen kunne have forestillet sig. Erhvervslivets
omstillingsparathed og fleksibilitet er derfor blevet trænet godt og grundigt. Selvom
coronakrisen har sat dybe spor i samfundsøkonomien, så har krisen også tvunget os til
at tænke i nye veje og nye måder at gøre tingene på. Det gælder ikke mindst, når det
handler om hjemmearbejde og digitale møder. Det dokumenterer en
medlemsundersøgelse, som Lederne lavede i 2020 blandt 960 virksomheder. 

Ifølge Ledernes undersøgelse, så er omstillingen til hjemmearbejde gået over alt
forventning, og mange har ligefrem oplevet større produktivitet blandt medarbejderne.
Samtidig har virksomhederne haft succes med digitale møder. Samme undersøgelse
viser således, at 68% af virksomhederne i fremtiden vil gøre mere brug af digitale møder
internt i virksomheden, mens 79% vil gøre mere brug af digitale møder over for kunder og
eksterne samarbejdspartnere.



Selvom vi alle havde ønsket, at corona-virussen aldrig havde ramt Danmark eller resten
af verden, så kan vi alligevel glædes over de positive digitale erfaringer, virksomhederne
har gjort sig. Den læring kan blive et vigtigt element i forhold til at styrke digitaliseringen i
dansk erhvervsliv, og det er en læring, der tages med ind i 2021. I Billund
ErhvervsFremme har den digitale verden også vundet indpas i en række af vores
aktiviteter. Mødeaktiviteter er i stort omfang suppleret med eller omlagt til digitale møder,
ligesom arrangementer i større og større omfang finder sted som webinar’er. Det er for
en organisation som vores ikke optimalt, da netværk og erfaringsudveksling fungerer
bedst face-to-face. Men det er en nødvendighed, som verden ser ud lige nu, og det er
erfaringer og muligheder, vi fortsat vil udvikle på. Så må vi se, hvor længe corona-krisen
varer, og hvornår vi i Billund ErhvervsFremme-regi igen får mulighed for at slippe de
kræfter fri, som udfolder sig bedst, når mennesker mødes i det åbne rum.  

I sekretariatet står vi selvfølgelig alle til rådighed og har indrettet hverdagen og brugen af
huset således, at der også er mulighed for fysiske møder med medlemmer i det omfang,
det er nødvendigt. 

Endnu engang velkommen til 2021. Vi glæder os til at tage fat på det nye år sammen
med jer. 

Med venlig hilsen  
Marie Skov Lillelund                           Gitte Ottosen   
Direktør                                               Formand  
 

Status på bosætning i Billund Kommune 2020

På trods af at 2020 har været præget af stor usikkerhed har boligmarkedet i Danmark
buldret derudad og dette gælder også for Billund Kommune. Vi har oplevet stor
efterspørgsel på byggegrunde og kommunen har solgt rekordmange byggegrunde (45),
faktisk er der solgt byggegrunde i alle fem byer i kommunen, hvor der er udstykninger!
Specielt i Billund har efterspørgslen været stor, og der blev i 2020 solgt 30 grunde i
Billund Syd, og dermed er der kun 7 tilbage! Der arbejdes pt. med nye lokalplaner/
udstykninger i flere byerne.

Når potentielle tilflyttere og nytilflyttede henvender sig til vores bosætningskoordinator



Marianne Thomsen er det ofte for at få afklaret om deres behov for såvel arbejds- som
fritidsliv kan blive dækket ved at bosætte sig i Billund Kommune. Danske tilflyttere har
oftest selv en god forståelse af, hvor de finder den nødvendige information, mens
internationale tilflyttere har det, som de var landet på månen og ikke ved, hvor de skal
starte deres søgen. Vores internationale tilflyttere kræver derfor en mere håndholdt
service, som ofte strækker sig over et længere forløb, hvorimod danske tilflyttere hurtigt
selv kan navigere videre og blive en del af lokalsamfundet.

Antallet af borgere i kommunen ligger nogenlunde stabilt omkring 26.600 indbyggere, og
forventningen til 2021 er en jævn stigning i takt med at bl.a. flere lejeboliger bliver
færdigbyggede i både Grindsted og Billund. Tag et kig ind på
bosætningshjemmeside her. I er altid velkomne til at kontakte bosætningskoordinatoren
på mkt@billunderhverv.dk hvis I har spørgsmål eller hvis I har medarbejdere, der
ønsker at vide mere om mulighederne ved at bo i Billund Kommune.

Månedens virksomhedshistorie

Hver måned sætter vi fokus på en af vores virksomheder i Billund kommune – Her i årets
første måned tager vi Jer med bagom en af vores nystartede virksomheder -
Sengeriget.dk - med fysisk placering i Sdr. Omme. 

Bag Sengeriget.dk står to lokale familier - familien Frost-Johansen, som også driver
Frost Bolig, og familien Daugaard-Schmidt.  

Den daglige drift af Sengeriget.dk står Ole Johansen og Uffe Schmidt for, der sammen
har over 60 års erfaring indenfor møbel-, senge- og detailhandel.Visionen med sengeriget
er at drive både en fysisk butik i form af et 500 m2 showroom med højt serviceniveau på
Vestergårdsvej 4 i Sdr. Omme og en online sengebutik med kunder fra hele landet.
Ambitionen for Ole og Uffe er at blive en meget dygtig spiller på det online marked, hvor
kunderne kan købe de Nordisk producerede senge til den rigtige pris uden af gå på
kompromis med kvalitet og den gode online service.

Uffe beskriver opstarten af hjemmeside, som et projekt hvor man går på vejen, mens
man bygger den. Uffe mener, det var den rigtige investering, at Sengeriget også fik en
hjemmeside, så han kunne få kunder fra hele Danmark, men nu betyder det især meget,
da hele Danmarks fysiske detailhandel er lukket ned. 

http://www.welcome2billund.dk/tilflytterservice/byer-i-billund-kommune/
https://billunderhverv.dk/om-os/
https://sengeriget.dk


Med webshoppen kan kunderne nu købe det store udvalg af senge, som førhen kun var i
butikken, online på Sengerigets hjemmeside. Uffe fortæller, det har været en ekstrem
lærerig proces, men samtidig også meget krævende, da det at bygge hjemmeside op er
en on going proces. Her skal man være utrolig skarp på indholdet på siden og ikke
mindst de rigtige priser. Derudover kommer arbejdet med at få de rigtige billeder ind,
SEO, Google Adwords og markedsføring via de sociale medier.  

Den 26. marts har vi fået lov til at afholde vores NETVÆRKSCAFÉ hos Sengeriget, og
du kan allerede tilmelde dig og dine kollegaer her. Læs mere om Sengeriget her. 

Virksomhedsrettet undersøgelse fra Billund Kommune

Billund Kommune undersøger virksomhedernes opfattelse af Jobcentrets
virksomhedsservice

Byrådsmedlem Ole Marcussen (S) forklarer:
”Der er nedsat et særligt politisk udvalg i Billund kommune, hvor politikerne ser bredt på
beskæftigelsesindsatsen i kommunen, fordi Billund Kommune vil have et af landets
bedste jobcentre. Derfor vil en række af kommunens virksomheder få tilsendt et kort
spørgeskema, hvori de får mulighed for at dele deres erfaringer med
virksomhedsservicen i Billund Kommune.
Virksomhedernes bidrag er med til at skabe et jobcenter, som leverer mest mulig værdi
for virksomhederne og bedst mulig service for borgerne i kommunen.”  

Deltag her.

https://billunderhverv.dk/arrangement/?id=147&title=Netvaerkscafe-hos-Sengeriget
https://erhvervplus.dk/artikel/iv%C3%A6rks%C3%A6tter-s%C3%A6lger-senge-ved-en-tilf%C3%A6ldighed
https://billund.dk/presse/nyheder/januar-2021/virksomheder-skal-hjaelpe-jobcenter-billund-med-at-levere-endnu-bedre-service/


Det skal vi opleve sammen

Vi glæder os umådeligt meget til igen at kunne møde Jer til diverse arrangementer og
netværk, men indtil videre afholder vi kun online arrangementer. Allerede i overmorgen d.
14. januar kan du deltage i Fremtidens bæredygtige transport som afholdes i
samarbejde med GEV, der vil gøre os klogere på, hvad det kræver og koster at kunne
imødegå fremtidens behov for ladning af elbiler. Tilmeld dig her.

Ligeledes i overmorgen er der mulighed for at følge med i webinaret Ejerlederens
næste skridt - aktuelle udfordringer og løsninger kl. 9.00-9.45, som bliver afholdt af
Erhvervshus Sydjylland. Tilmeld dig her. 

Tirsdag d. 9. februar kl. 9-12 får du mulighed for at kigge ind bag Machine Learning,
Artificial Intelligence (AI) og Big Data – værktøjer der lyder som noget fra en sci-fi film.
Men de har forlængst gjort deres indtog, og hvis din branche ikke allerede er forandret, er
den godt i gang med at blive det – lige foran næsen på dig. Vores webinar klæder dig på
til at blive en del af forandringen, så du ikke risikerer at blive sat af udviklingen, men i
stedet kan bruge teknologiens mange nye potentialer til din fordel. Tilmeld dig her.

Workshoppen afholdes på ZOOM platformen og ledes af Morten Raaberg, der til dagligt
underviser den populære Master Class i dette emne ved Aros Business Academy. 
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https://billunderhverv.dk/arrangement/?id=163&title=ONLINE-WORKSHOP-FREMTIDENS-BAEREDYGTIGE-TRANSPORT
https://ehsyd.dk/webinar_ejerlederen_skridt
https://billunderhverv.dk/arrangement/?id=165&title=WORKSHOP-I-KOMMERCIEL-BRUG-AF-KUNSTIG-INTELLIGENS-BIG-DATA-og-LOT

