
Evaluering af Advisory Board Medlemmer vedr. 2021 

Medlemmer af boardet 

Jesper Dahlmann Erhvervsgymnasiet Grindsted og næstformand i bestyrelsen for BEF (formand) 
Anne Østergaard                   Parløb 
Jesper Ekman-Nielsen Lalandia Billund 
Kim Søgaard                          Kirkegaard Byggeri. Fra 1. januar 2022 Buchhave Rådgivning 
Michael Thullesen MT Gulve & Gardiner 
Nikolai Løvbjerg Friis Billund Varmeværk 
Regnar Lykke Jensen Marmorline 
Stern Johansen K.G. Hansen & Sønner A/S 
 

Afholdte møder 

23. juni 2021, opstartsmøde 
24. august 2021 
11. november 2021 
 

Temaer drøftet på møderne 

 Hvor kan Billund ErhvervsFremme skabe mest værdi 
 Gennemgang af Billund ErhvervsFremmes samarbejdsaftale med Billund Kommune 
 Input til bestyrelsens strategiseminar 
 Medlemsarrangementer 
 Bære til bordet – et fast punkt på dagsordenen, hvor boardets medlemmer opfordres til at bringe 

problemstillinger, udfordringer og forslag til drøftelse 
 Hvordan opleves det at sidde i boardet 

 

Udkomme af drøftelser og konkrete indsatser 

 Der er kommet mange gode input omkring hvad der skaber værdi for BEF, erhvervslivets udfordringer 
samt fokuspunkter til kommende møder: 
 
o BEF’s opgaveportefølje 
o Bosætningsopgaven 
o Kendskabsgraden til BEF 
o Rammebetingelser for virksomhederne 
o Fokus på grøn omstilling 
o Forslag om udarbejdelse af oversigt over formelle og uformelle netværk 

 
 Input til bestyrelsens strategiseminar 

 
o Medlemskab af BEF 
o Kommunikation 

o Tiltrækning af virksomheder 
o Tiltrækning af arbejdskraft/bosætning 
o Organisationen 

 
 
 
 



 Medlemsarrangementer 
 
o  Ønske om mere attraktive medlemsture lig turen til Debrechen  

(virksomhedsbesøg hos Coloplast og LEGO) 
 

o Nytænkning af netværkscaféerne – netværkscaféer med temaer og plads til reelt netværk 
 

o Forslag til aktiviteter: 
 En hel dag med netværk og forskellige oplæg 
 Branchespecifikke arrangementer 
 Trends og ledelse – længerevarende kurser 
 Grøn omstilling 
 Grønt regnskab 
 Bæredygtighed 
 Fagfaglige arrangementer 

 

 Boardmedlemmernes umiddelbare vurdering af boardet 
 
o Har været fint at komme ned i ”maskinrummet” og få et indblik i/klarhed over, hvad BEF’s rolle 

er. 
o Formandens oplevelse af boardet er, at han kan udtale sig på et bedre grundlag omkring 

medlemmernes ønsker og forventninger. Mange kvalificerede input, der kan bringes videre til 
bestyrelsen. 

 

Kommende møder 

 24. februar 2022 
 5. maj 2022 
 25. august 2022 
 24. november 2022 

 

Kontaktinfo 
 
Sekretær for boardet Ulla Schmidt Sørensen, Billund ErhvervsFremme  
Tlf.nr. 69152199 – e-mail: uss@billunderhverv.dk    


