Helle Øst
Udviklingsråd
Referat: Varde Kommunes Erhvervsog Turistråd charmeoffensiv møde
Dato: 30. september 2014 kl. 16.00
Sted: Agerbæk Hotel

Mødedeltagere (udsendt til – offentlig invitation):
Jens Peter Christensen, Jørn S. Pedersen, Claus V. Jeppesen

På mødet blev vi orienteret om Varde Erhvers- og turistråds(Varde E.T.) virke og muligheder for at hjælpe
virksomheder, iværksættere og organisation med emner omkring drift, opstart og markedsføring m.m.








Finn Kristensen Direktør for Varde E.T. præsenterede foretagenet og medarbejderne som har en bred
vifte af kompetencer.
Erhvervschef Lars Buch forklarede at Varde E.T. kan hjælpe erhverslivet med mange opgaver, der
fremmer virksomheder.
Eventkoordinator Kirstine Faber Lauritsen fortalte om hendes viden omkring markting og
kommunikation på de sociale medier
Turistchef Colin John Seymour kunne fortælle om turistmens betydning for Varde kommune
Formand for Ansager Byudvikling Magnus Dahlmann fortalte om metoder, udfordringer og succeser til
udvikling af Ansager. Specielt at det er vigtig at
o Få lavet en plan og sætte nogle mål
o Få hele byens befolkning med til at bakke op om en plan.
o Kende kommunens folk og have en god dialog med dem.
Kristian Roussau forklarede om, den gode hjælp Agerbæk Hotel havde fået til at markedsføre deres
virksomhed. Bl.a. på Facebook.

Claus V. Jeppesen, UR Helle Øst
På mødet gav UR Helle Øst medlem Claus V. Jeppesen et oplæg for at oplyse omkring UR Helle Øst’s arbejde
og virke. Bl.a. UR’s projekt med at forbedre synlighed igennem markedsføring og kommunikation med en ny
hjemmeside system (CMS), der kan håndtere nyhedsbreve.
Efter mødet inviterede Agerbæk hotel på middag, hvor os fra Udviklingsrådet fik lejlighed til at tale med
forskellige aktører. Vi sad således til bords med erhvervschef Lars Buch og Ugebladets nye journalist Martin
Wilde som vi ”netværkede med”.

Martin Wilde, mawi@ugeavisen.dk

Erhvervsråd på charmeoffensiv
Erhverv. Varde Kommunes Erhvervs- og Turistråd var tirsdag den 30 september 2014 på
charmeoffensiv i kommunens østlige del. Tilsyneladende med den ønskede virkning.
Virksomheder og deres ejere, som er hjemmehørende i den østlige del af Varde Kommune kan og vil selv.
De har til syneladende ikke brug for sparring eller hjælp. Sådan kan man tolke det, at kun et fåtal af områdets
virksomheder er medlem af Erhvervs- og Turistrådet i Varde Kommune.
I dette tilfælde er ordet man lig med Erhvervs- og Turistrådet. Her undrer medarbejderne sig over, at Helleområdet er så lavt repræsenteret, at rådet har besluttet at gøre noget ved det. Derfor var der tirsdag
eftermiddag arrangeret et fyraftensmøde på Agerbæk Hotel.
– Vi er her, for at byde os til. Vi har taget hele kavaleriet med, for at præsentere os, sagde rådets direktør
Finn Erik Kristiansen, og præsenterede så de medarbejdere, der var taget med til mødet
– Vi tilbyder uvildig sparring, allerede når man blot tænker på at starte en virksomhed. Vi har ingen rigtige
svar, men stiller gerne de ømme spørgsmål. Det gælder også for drift, udvikling og generationsskifte, og så
kan vi hjælpe med at etablere en bestyrelse eller finde en mentor, forklarede erhvervschef Lars Buch.
Han fortalte, at Erhvervs- og Turistrådet kun har mellem 12 og 14 medlemsvirksomheder i det område, der
tidligere hed Helle Kommune.
– Vi vil gerne have flere medlemmer. Det er ikke en økonomisk interesse, for medlemskontingentet er kun en
mindre del, men det giver os en bedre opbakning, og jo flere medlemsvirksomheder, jo bedre bliver der hørt
efter os i Varde Kommune. Og jo mere kan vi hjælpe, sagde Lars Buch.
Stedet, mødet blev holdt, var ikke tilfældigt valgt. Hotelejer Kristian Rossau er en af de virksomhedsejere, der
er medlem af Erhvervs- og Turistrådet, og han har haft gavn af det.
Claus V. Jeppesen, UR Helle Øst
På mødet gav UR Helle Øst medlem Claus V. Jeppesen et oplæg for at oplyse omkring UR Helle Øst’s arbejde og
virke. Bl.a. UR’s projekt med at forbedre synlighed igennem markedsføring og kommunikation med en ny
hjemmeside system (CMS), der kan håndtere nyhedsbreve.

