Hr. borgmester Stén Knuth

Hr. udvalgsformand EPM, Villum Christensen
Slagelse, den 19. maj 2017

Vedr. fremtidig bestyrelse i Slagelse Erhvervscenter A/S

Jfr. Forretningsordenens pkt.7.7. skal bestyrelsen i Slagelse Erhvervscenter A/S i foråret 2017
foretage en evaluering af sammensætningen og størrelsen af Selskabets bestyrelse.
Evalueringen skal senest den 1. juni 2017 sendes til Slagelse Kommune (eneaktionæren) med
henblik på politisk behandling, så eventuelle ændringer kan træde i kraft i forbindelse med den
ordinære generalforsamling i 2018.
Med baggrund heri har bestyrelsen på sit møde den 18. maj 2017 enstemmigt besluttet
følgende:

Efter foretagne drøftelser med implicerede parter, mener vi, at der nu efter en
indkøringsperiode er grobund for at etablere en samlende struktur, hvori såvel Slagelse
Erhvervsråd, de tre erhvervsforeninger som Kommunens erhvervsrettede udviklingsopgaver
indgår.
Vi henviser bl.a. til formandens beretning på Slagelse Erhvervsråds netop afviklede
generalforsamling.

Vi finder det nødvendigt, at der findes en løsning, hvori alle de nævnte kan ”se sig selv”, men
hvor det hele sker i en samlet struktur med Slagelse Erhvervscenter som den samlende kraft.
Vi lægger endvidere stor vægt på, at der findes en model, hvor virksomhederne på den ene
eller anden måde får medejerskab til Kommunens erhvervsservice og
erhvervsudviklingsaktiviteter. Vi har brug for et større commitment og KUN ved at løfte i
fællesskab får vi den bedste løsning.
Bestyrelsen indstiller derfor:

1. At der tages skridt til at drøfte og beslutte en omorganisering og samle kræfterne,
primært mellem Slagelse Erhvervsråd og Slagelse Erhvervscenter, men også med
koordinerende opgaver og aktiviteter i erhvervsforeningerne.
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Hensigten er naturligvis først og fremmest at fremstå stærkest muligt, såvel i vort interne
samarbejde som i konkurrencen med andre ”andre aktører”.

Derudover ønsker vi at kommunens erhvervsliv – og ikke mindst de større virksomheder – får
større indflydelse og dermed interesse i at medvirke til, at vi i langt større omfang end nu,
løfter i flok.
2. At der i lyset af ovenstående stiles efter en konstruktion med én medlemsbaseret
forening (nuværende Slagelse Erhvervsråd) og et bredt sammensat
repræsentantskab.

Repræsentantskabets skal afspejle alle interessenter, virksomheder, interesseorganisationer,
uddannelsesinstitutioner, fagforeninger, byrådet m.fl.
Vi foreslår, at der i det kommende arbejde stræbes efter en model, som den, der gældende i
Herning/Ikast/Brande

3. At bestyrelsen, der vælges af repræsentantskabets midte, består af 7 personer, som
alle har en tilknytning til en virksomhed eller relevant organisation.

Det forventes endvidere at bestyrelsens sammensætning afspejler medlemskredsen og at
begge køn er repræsenteret.
Bestyrelsen vælger formand og næstformand.

4. At Slagelse Kommune beslutter at der kan arbejdes videre med bestyrelsens
indstilling. Der foreslås nedsat et hurtigt arbejdende udvalg, bestående f.eks. af
formænd og næstformænd i hhv. Slagelse erhvervsråd og Slagelse Erhvervscenter.

Bestyrelsen finder det rigtigt og vigtigt, at der foretages et grundigt udredningsarbejde, således
at alle relevante parter føler sig hørt, men at vi kommer hurtigt videre, med henblik på at vi
inden for de nærmeste måneder har en endelig afklaring og model for fremtiden.
Vi håber naturligvis på Kommunalbestyrelsens accept og anmoder om, at Slagelse Kommune
tager stilling til bestyrelsens indstilling så betids, at vi umiddelbart efter sommerferien kan
igangsætte det videre arbejde.
Med venlig hilsen

Slagelse Erhvervscenter
Pbv.

Flemming Hansen

bestyrelsesformand
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