
Nyhedsbrev marts 2021

Nyt fra erhvervskontoret

Med en veloverstået generalforsamling er retningen sat for året i Billund ErhvervsFremme og jeg kan love jer, at vi ikke sidder
på hænderne.  

I torsdags var det ét år siden, at Danmark lukkede ned for første gang. Det forløbne år har været en rutsjetur uden lige og
vores medlemmer har stået overfor prøvelser på både eksportmarkeder, leverancer, samarbejder med underleverandører og
kunder, som vi ikke havde forestillet os i starten af 2020. Frustrationerne og til tider følelsen af afmagt er der, men jeg glæder
mig over, at der også fortsat er mod på fremtiden og mange af jer har haft mulighed for at omstille og geare forretningen til
’en ny virkelighed’.  

I forlængelse af vores afholdte webinar om ’Ledelse i Corona-tid’, har vi de kommende uger to webinarer, hvor vi sætter
fokus på ’Personaleret og dilemmaer ift. vacciner og tests’ i samarbejde med Penta Advokater samt ’Re-boarding’, hvor vi
får værktøjer til at få medarbejdere tilbage på bedst mulig måde. Balancen mellem- og usikkerheden omkring lov, ret, skøn
og etik skaber mange dilemmaer, hvor vi, ved at få juraen på plads og dele erfaringer og overvejelser, kan hjælpe hinanden. 

Ledigheden er desværre steget en del i vores område, særligt grundet større afskedigelser i store virksomheder, men vi ser
også, at afskedigelserne rammer bredere. I den forbindelse skal I være opmærksomme på, at virksomhedsservice i Billund
Kommune tilbyder hjælp til mindre virksomheder i kriseramte brancher med en hurtig indsats for at hjælpe medarbejdere
videre. Vi har mere herom længere nede i nyhedsbrevet.  

Jeg fortsætter lidt i medarbejder-hjørnet og vil også nævne muligheden for at søge midler til indsatser for bedre arbejdsmiljø i
mindre virksomheder – det præsenteres nærmere på webinar i april. Husk at I er velkomne til at formidle vores webinarer og
faglige arrangementer til relevante medarbejdere i jeres virksomheder, hvis I vurderer, at det er viden de kan bruge.  

Globale salgsplatforme vinder stadig mere terræn og senest er Amazon entreret i Danmark og udviklingen og mulighederne
inden for machinelearning, billedgenkendelse, social commerce, IoT og Big data bliver blot mere og mere fantastiske. En
virkelighed som har stor betydning for salgs- og afsætningsmuligheder både B2B og B2C og derfor sætter vi med to
arrangementer i marts og april fokus på både Amazon og digitale forretningsplaner.  

Det har stor betydning for vores forening, at jeg kender jer medlemmer bedst muligt, kender brancherne,
udviklingsmulighederne og rammerne for det at drive virksomhed i Billund Kommune. Derfor vil jeg også gerne sige tak for
jeres åbenhed i de møder vi har. Jeg forsøger at nå bredt ud og komme rundt i hele kommunen og i forskellige brancher og
tager selvfølgelig også altid gerne imod en invitation 

Med ønsket om en god dag. 

Med venlig hilsen
Marie Skov Lillelund, direktør Billund ErhvervsFremme



Kort fra Generalforsamling 2021

Den 2. marts 2021 fik vi vel afholdt vores årlige generalforsamling med 40 deltagere, som dog måtte foregå digitalt.

Gitte Ottosen lagde i formandens beretning vægt på foreningens udvikling af iværksættertiltaget GROW og etablering af de
to Advisory Boards for henholdsvis Detail og Iværksætteri og udtrykte ligeledes stor forventning til det tredje board, som er i
pipelinen, med fokus på den overordnede strategi, vision og målsætning for foreningen. Alle tre boards skal bidrage med
input og perspektiver til bestyrelse og direktør til foreningens videre arbejde. Gitte udtrykte stor tak til både deltagerne i
boards’ene og de medlemmerne, som bl.a. stiller sig til rådighed i vores rådgivernetværk. Yderligere blev der lagt vægt på
rækken af aktiviteter og arrangementer, samt de mange dialoger om forretningsudvikling over året, målrettet det brede
erhvervsliv. Gitte Ottosen kunne ligeledes berette om bosætningsindsatsen, hvor Billund ErhvervsFremme i tæt samarbejde
med lokale virksomheder tilbyder hjælp og vejledning til bl.a. medarbejdere og deres familier, som flytter til kommunen.  

Læs mere her.

Særlig varslingspulje

Særlig varslingspulje til mindre virksomheder i kriseramte brancher.

Står I overfor at skulle afskedige medarbejdere i en mindre virksomhed på grund af hel eller delvis nedlukning grundet Covid-
19? Så vær opmærksom på, at jobcentret kan hjælpe med en hurtig indsats for at hjælpe dine medarbejdere videre. Kontakt
Virksomhedsservice i Billund Kommune direkte på 79727800.

Læs mere her.

Månedens virksomhedshistorie

Udvikling, frisk luft og fællesskab  Hver måned sætter vi fokus på en af vores virksomheder i Billund kommune – Her i

https://billunderhverv.dk/generalforsamling-2021/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6768096573474820096/


Webinar: Amazon

Tirsdag d. 23. marts kl. 8.30-10.00 kan du blive klogere på AMAZON
som én måde at udvide dine salgskanaler. ’FindingWays’, som støtter
og rådgiver i den omskiftelige digitale værdikæde, giver indsigt i hvad
der er vigtigt at have styr på, inden du giver dig i kast med at sælge
via AMAZON. Er dette den rigtige løsning for din virksomhed? Kan
AMAZON tjene penge til din virksomhed?

’FindingWays’ har speciale i online markedsføring og logistik
(primært e-handel) og har igennem mange kundedialoger set
vigtigheden af at hjælpe kunden med at have det store overblik. 

Tilmeld dig her.

forårets første måned tager vi Jer med bagom en af vores medlemsvirksomheder – Gyttegård Golfklub - fysisk placeret i det
smukke landskab i Gyttegård plantage.  

Gyttegård Golfklub har haft et godt år 2020 trods Covid-19. De har kunne mærke de lokales stigende interesse i naturen
både med gåture, cykelture og ikke mindst golf. Gyttegård Golfklub er den største idrætsforening i hele Billund Kommune
med cirka 950 medlemmer og har i 2020 haft en medlemsstigning på over 100 personer. ”En helt masse ungdomsspillere er
kommet til fra lokalområdet, vi laver nemlig en helt masse tiltag og har mange bolde i luftet for at trække nye medlemmer til”
fortæller Jens Elvang, som er forretningsfører i Gyttegård Golfklub. 

Læs mere her.

Talent to Denmark

Deltag gratis i kampagne for tiltrækning af talenter, hvis du mangler internationale profiler indenfor IT/Tech/Engineering 

Din virksomhed har mulighed for at deltage i den kommende talenttiltrækningskampagne i april målrettet tiltrækning af
internationale udviklere og ingeniører til Danmark. I denne kampagne sættes også fokus på den grønne agenda, som gør
Danmark endnu mere attraktiv for internationale kandidater. Og så er det tilmed gratis at deltage i hele 2021 pga. COVID-19! 

Læs mere her.

Kommende arrangementer

https://billunderhverv.dk/maanedens-virksomhedshistorie-4/
https://billunderhverv.dk/talent-to-denmark/
https://billunderhverv.dk/arrangement/?id=179&title=WEBINAR-AMAZON
https://billunderhverv.dk/arrangement/?id=179&title=WEBINAR-AMAZON


Covid-19: Personaleret og dilemmaer

Onsdag d. 24. marts kl. 8.30-9.30 kan du blive opdateret på hvilke
personaleretslige aspekter du skal være opmærksom på i forhold til,
at vi alle inden længe bliver indkaldt til vaccination mod Covid-19.
Dette vil komme til at gribe ind i arbejdsdagen, men hvordan er dine
medarbejdere stillet? Må de få fri med løn til at blive vaccineret? Og
kan man forlange at besøgende/leverandører viser et corona-pas,
inden de kommer indenfor på virksomheden?

Advokat Martin Kjær fra Penta Advokater vil skitsere hvilke
ansættelsesretslige forhold, man skal være opmærksom på, og der vil
være mulighed for at diskutere i mindre grupper, hvilken linje der kan
give mening i de enkelte virksomheder. 

Tilmeld dig her.

Webinar: Tilskud til arbejdsmiljø i små private virksomheder

Torsdag d. 8. april kl. 8.30-9.30 afholder vi, i samarbejde med Human
House – Ledelse og arbejdsmiljø, et webinar, hvor du kan høre om
mulighederne for at få tilskud til arbejdsmiljøprojekter med rådgivning
fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere. Puljen henvender sig til
private virksomheder med op til 50 ansatte (årsværk). I kan søge om
at få dækket 80 % af omkostningerne med en beløbsgrænse på
500.000 kr. pr. ansøgning. Beløbet kan bruges til autoriseret
arbejdsmiljørådgivning inkl. hjælp til udarbejdelse af ansøgning,
afrapportering af projekter og transporttimer.

Webinaret ledes af Human House Ledelse & Arbejdsmiljø - en
landsdækkende familieejet konsulentvirksomhed, der rådgiver og
hjælper virksomheder inden for alle arbejdsmiljøområder samt
ledelses- og organisationsudvikling.

Tilmeld dig her.

Inspiration til digitale forretningsplaner

Tirsdag d. 13. april kl. 9.00-11.00 kan du komme med til morgenmøde
med Erhvervshus Sydjylland og få en introduktion til nogle af de mest
innovative kinesiske B2C virksomheder og deres brug af ’machine
learning’ og billedgenkendelse ved online salg. Hør om
sammensmeltningen af SoMe platforme og e-commerce = social
commerce, hvordan man bruger det og inspirationscases.

Morgenmødet ledes af Martin Th. Appel fra Erhvervshus Sydjylland.
Martin har stor erfaring med alle discipliner i Supply Chain og
international erfaring fra større globale virksomheder i bl.a. Kina og
Sydøst asien.

Tilmeld dig her.

https://billunderhverv.dk/arrangement/?id=185&title=WEBINAR-COVID-19-PERSONALERET-OG-DILEMMAER
https://billunderhverv.dk/arrangement/?id=185&title=WEBINAR-COVID-19-PERSONALERET-OG-DILEMMAER
https://billunderhverv.dk/arrangement/?id=184&title=WEBINAR-TILSKUD-TIL-ARBEJDSMILJOE-I-SMAA-PRIVATE-VIRKSOMHEDER
https://billunderhverv.dk/arrangement/?id=184&title=WEBINAR-TILSKUD-TIL-ARBEJDSMILJOE-I-SMAA-PRIVATE-VIRKSOMHEDER
https://billunderhverv.dk/arrangement/?id=166&title=INSPIRATION-TIL-DIGITALE-FORRETNINGSPLANER
https://billunderhverv.dk/arrangement/?id=166&title=INSPIRATION-TIL-DIGITALE-FORRETNINGSPLANER


Re-boading: Hvordan får du dine medarbejdere bedst tilbage på
kontoret?

Torsdag d. 15. april kl. 8.30-9.30 har du mulighed for at høre Annette
Otto (SVP, People, Brand & Sustainability hos Atea A/S) fortælle om
vigtigheden af at ’re-boarde’ dine medarbejdere dvs. sørge for at de
vender bedst muligt tilbage til kontoret, kollegaerne og virksomheden,
når vi igen må det. Med sin store erfaring indenfor HR vil hun give os
sit bud på, hvilke aspekter du som leder eller HR-manager skal tage
fat i for at såvel medarbejderen som virksomheden får mest muligt ud
af det. Nogle erfaringer fra det forløbne år er måske værd at
bibeholde, mens andre kan tilpasses den nye virkelighed.

Weinaret ledes af Annette Otto, som vil dele ud af sine overvejelser i
forhold til Atea A/S og deres re-boarding, og der vil ligeledes være
mulighed for at stille spørgsmål.

Tilmeld dig her.
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https://billunderhverv.dk/arrangement/?id=186&title=RE-BOARDING-HVORDAN-FAAR-DU-DINE-MEDARBEJDERE-BEDST-TILBAGE-PAA-KONTORET
https://billunderhverv.dk/arrangement/?id=186&title=RE-BOARDING-HVORDAN-FAAR-DU-DINE-MEDARBEJDERE-BEDST-TILBAGE-PAA-KONTORET

