Kære medlemmer, bestyrelseskollegaer og medarbejdere i Stevns erhvervsråd

Min beretning er jo bestyrelsens beretning – lidt senere vil Thomas
aflægge Erhvervsrådets beretning, så jeg vil fokusere på nogle af de
vigtigste områder for bestyrelsen.
Et af hovedtemaerne for bestyrelsen i 2021 har været vores nye store
projekt, Stevns evolution – Fremtidens Globale Lokalsamfund.
Den har stået på adskillige møder i løbet af året i Visionsrådet, som er
tilknyttet hele Stevns Evolution projektet. Det har været en meget
spændende proces, som allerede har kastet en lang række meget kreative
forslag af sig til udvikling af Stevns. Rådet forsætter sit arbejde i 2022.
Under projektet har vi en række udviklingsgrupper, hvor vi på tværs af
faggrupperne ønsker at skabe nye muligheder for virksomheder på
Stevns. Specielt gruppen Sport og Events er kommet godt fra start, men
vi håber også at se en udvikling indenfor grupperne ”Jordbrug og
fødevarer”, samt ”Industri og Produktion”. Kontakt gerne Thomas og
teamet, hvis I kunne tænke jer noget mere udvikling inden for jeres
fagområde, og gerne selv vil bidrage med kreativitet til processen.
En masse tanker er dukket op i løbet af året: Det kunne jo være
spændende, hvis f.eks. nogen af alle de små autoværksteder og lokale
elektrikere tog udfordringen op med det markante skifte i danskernes
bilpark, fra fossil til el, og etablerede fælles værksteder, så man både kan
klare bilen og den 800 volt el samtidig. Det kunne også være spændende
om nogle af håndværkerne greb bolden på bæredygtighedsbølgen og
f.eks. samlede sig for at byde ind på DGNB-certificeringen, som skyller
ind over Danmark – Alle større udbud stiller krav om DGNB-certificering i
dag! Flere skoler på Stevns arbejder med tanker om undervisning omkring
iværksætteri på skoleskemaet, måske man kunne byde ind her.

Eller hvad med at byde ind på tanken om at etablere erhvervsbyer i
Stevns, hvor man deles om vand, varme, medarbejdere, biler, udstyr
m.m.
Vi havde i 2021 kommunalvalg, hvor der blev ændret på en del poster og
dermed også i den kommunale repræsentation i bestyrelsen i Stevns
erhvervsråd. I den forbindelse skal der lyde en meget stor tak til tidligere
borgmester Annette Mortensen og den tidligere formand for AET, Mikkel
Lundemann, som begge trofast mødte op til vores bestyrelsesmøder og
har været en stor hjælp som loyale repræsentanter og ambassadører for
Erhvervsrådet i det politiske system på Stevns. I den forbindelse vil jeg
gerne byde vores nye kommunale repræsentanter i bestyrelsen
velkomne, nemlig borgmester Henning Dam Nielsen og udvalgsformand
Bjarne Nielsen – begge har allerede deltaget på vores bestyrelsesmøder
og viser den samme seriøse støtte til erhvervslivet på Stevns, som
Annette og Mikkel gjorde – vi glæder os meget til samarbejdet med jer og
resten af kommunalbestyrelsen.
Desuden kom der midt på året også en række nye direktører i Stevns
kommune, hvor vi i Erhvervsrådet er meget glade for samarbejdet med
kommunaldirektør Henrik Nielsen, som også deltager i vores Visionsråd
og ”vores” nye resort direktør, Ellen Hvidt Thelle, som vi ligeledes har et
fortræffeligt samarbejde med.
Som afslutning vil jeg gerne sige tak til Jan Erik, som efter 2 perioder i
Bestyrelsen, har valg ikke at genopstille – du har været et frisk pust i
bestyrelsen.
Jeg vil lidt senere på vores erhvervstræf se lidt ud i fremtiden, men slutte
min beretning her.

