
 

 

Kommissorium for Advisory Boardet 
Detailhandel - formål og sammensætning  
 

             26. september 2019. 
Formål  

 
Advisory Boardet ”Detailhandel” skal rådgive bestyrelsen og direktøren for Billund 
ErhvervsFremme (herefter BEF) i forhold til den overordnede strategi, vision og 
målsætningen om at BEF skal have:  
 

 Særligt fokus på at tiltrække virksomheder indenfor detailhandlen. 

 Kendskab til hvad der kan få investorer til at se på Billund kommune som et 
attraktivt område at investere i.  

 

 Forståelse for hvilke rammer og lokale betingelser der skal opfyldes for at 
lykkedes og skabe vækst. 
 

Det er ønsket, at Advisory Boardet ”Detailhandel” skal bidrage med deres samlede viden 
til kvalificering og udvikling af BEF som en organisation der har fokus på detailhandel. Det 
tilstræbes at de enkelte medlemmers forskellige kompetencefelter og idéer sættes i spil.  
Anbefalinger, rådgivning og udredninger fra Advisory Boardet rettes primært til BEF´s 
bestyrelse og direktøren for BEF. Dette med henblik på forelægge muligheder og 
udfordringer i detailhandelen.  
 
Advisory Boardet er således et innovativt forum, hvor nuværende og fremtidige 

indsatsområder diskuteres og kvalificeres, og som skal være med til at sætte dagsordenen 

for BEF’s indsatsområder indenfor detailhandel. 

Opgaver  
Advisory Boardets rådgivning skal bidrage til, at BEF:  
 

• Har særligt fokus på at være de lokale detailhandleres talerør og varetager 
detailhandlernes sag både i en tæt kontakt med offentlige myndigheder og gennem 
en aktiv indsats. 

 
• Har en udadvendt og tæt kontakt til detailhandlerne omkring deres oplevelser af 

erhvervsklima og rammebetingelser – både lokalt, regionalt og nationalt.  
 

• Har en stærk og klar profil som den samlende aktør for detailhandel i Billund 
kommune.  

 

• Er i et tæt samspil med virksomhederne og de øvrige erhvervs- og 
handelsforeninger. 

 



 

 

• Fastholder og udbygge antallet af detailhandels medlemmer i BEF. 
 

Sammensætning  
Advisory Boardet sammensættes af personer med stor engagement, lyst og ønske om at 
udvikle detailhandlen i Billund kommune, herunder personer med relevante kontakter og 
netværk, og der tilstræbes en bred repræsentation af fagfolk og geografi.  
Advisory Boardet kan således repræsentere både fagprofessionelle på ledelses- og 
praksisniveau, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, brugerperspektivet samt viden om 
detailhandelslivet i Billund kommune.  
 
Advisory Boardet forventes at have 4-10 medlemmer.  
Sammensætningen af Advisory Boardet godkendes af BEF´s bestyrelse. Advisory Boardet 
ledes af formanden, som er udpeget af bestyrelsen.  
 
Arbejdsform 
Advisory Boardet nedsættes foreløbigt for 2 år. Det forventes at der afholdes 4 årlige 
møder. Formanden for Advisory Boardet indkalder til møderne. Faste punkter på 
dagsordenen vil være: 
 

 Status på arbejdet med detailhandel 

 Aktivitetsplan 

 Erfaringer og tiltag fra andre erhvervsforeninger 
 
På grundlag af hvert møde udarbejdes et referat, som gøres tilgængeligt på BEF’s 
hjemmeside. 
BEF’s sekretariat står i samarbejde med formanden for Advisory Boardet for forberedelse 
af mødeoplæg, referat og bearbejdelse af endelige produkter, hvortil Advisory Boardet 
bidrager med viden, konkrete input m.v. 
Der kan på initiativ af såvel formanden for Advisory Boardet som ledelsen af BEF søges 
rådgivning hos enkelte medlemmer eller grupper af medlemmer med særlig indsigt i givne 
problemstillinger. 
 
Ressourcer 

Udgifter til Advisory Boardets møder og arbejde afholdes inden for det vedtagne budget på 

max. 25.000 kr. pr. år. 

 

Evaluering og opfølgning 

Advisory Boardet evaluerer løbende egen indsats. Ultimo 2021 evalueres Advisory 

Boardet af BEF’ s bestyrelse.  

 
Godkendt af bestyrelsen for Billund ErhvervsFremme den 26. september 2019. 


