Holstebro, januar 2015

Kære virksomhedsejer/-leder i Holstebro-området
Efter afholdelse af den første erhvervsdag d. 29. september 2015 er arbejdsgruppen blevet
udvidet og vi har arbejdet videre med beskrivelse af struktur og roller, fastlæggelse og
oprettelse af kommunikationsplatforme, udarbejdelser af udfordringer til temagrupper,
navngivning af ”organet” og meget andet.
Vi gerne vil præsentere og ”trykprøve” vores arbejde so far og derfor inviteres til:

Erhvervsforumdag
19. januar 2016 kl. 15.00-17.00
Sted: OJ Maskinfabrik, Rasmus Færchs vej 19, Holstebro

Medbring gerne tablet eller PC til den praktiske workshop
Tilmelding senest d. 15. januar 2016 til: Iben.Skovgaard.Olesen@holstebro.dk

n
n

Vi har valgt at kalde det nye netværk, organ, sammenslutning for…: Erhvervsforum Holstebro.
 i har oprettet en gruppe på LinkedIn https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8443431
V
hvorfra meget kommunikation fremover vil foregå. Meld dig ind i gruppen – det er gratis –
og del opfordringen med andre i det Nordvestjyske område, så vi sikrer tilslutning
og mangfoldighed bedst muligt.

På vores seneste Erhvervsdag gav rigtig mange udtryk for opbakning til netværket – og mange
gav udtryk for at de ville bidrage med at udbrede budskabet, så vi opnår massiv deltagelse til
vores arrangementer. Det er NU vi har brug for hjælp til udbredelse af kendskabet til vores nye
Erhvervsforum Holstebro – så send gerne denne mail videre til andre erhvervsvirksomheder i
området.
Husk at det gode budskab kun spreder sig som ringe i vandet hvis du gør noget aktivt selv.
Derfor, fortæl dit netværk om det næste arrangement d. 19. januar og få flere til at deltage.

Program for dagen
15.00

Velkomst

15.10	Præsentation og uddybning af struktur, roller og opgaver
for Erhvervsforum Holstebro

15.30

Kommunikationsplatform – det hele foregår på LinkedIn

15.45	Kick off - to temagrupper – ”Branding af området” samt ”Tiltrækning og
fastholdelse af arbejdskraft”. Præsentation af opgaven/udfordring og
medlemmer.

16.15	Trykprøvning af platformen – dialog og praktisk arbejde i grupper.
	Hvordan får jeg indflydelse på temagruppernes arbejde…?
Gode råd og spørgsmål til temagrupperne.

16.45

Opsamling på dagen
Er vi på rette vej…? Næste Erhvervsforumdag…?

17.00

Tak for i dag

Læs mere om struktur, roller og opgaver for Erhvervsforum Holstebro i vedhæftede
dokument. Vi håber ovenstående har din interesse - vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen
René Nørgaard, direktør – Arla Foods
Pernille Bloch, advokat –Advokaterne Nupark
Lotte Littau Kjærgaard, adm. direktør – Creativ Company A/S
Linda Kaul – AndenPiloten
Lars Rounborg Rasmussen – Nørd i offentlige udbud

