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Erhvervschef overtager styringen
LEDELSE: Erhvervschef Per B. Madsen
tager et step op ad
stigen hos Slagelse
Erhvervscenter. Den
62-årige korsoraner, der er kendt af
Gud og hvermand i
det lokale erhvervsliv, overtager dirigentstokken, efter
direktør Morten
Prüsse Sørensen i
sidste uge blev fritaget for tjeneste.

Af Carsten Lysdal
SLAGELSE: Erhvervschef Per
B. Madsen forfremmes uden
dog at ændre titel.
Det fortæller bestyrelsesformand
i
Slagelse
Erhvervscenter
Morten
Gaardboe, som i sidste uge
vinkede farvel og fritog direktør Morten Prüsse Sørensen for tjeneste.
- Vi har besluttet ikke at
genbesætte direktørstillingen, men i stedet lade Per B.
Madsen få driftsansvaret.
Det er et ganske naturligt
valg, fordi han er så erfaren,
som han er. Han er kendt af
alle og har mange års erfaring, siger Morten Gaardboe, der personligt er glad
for, at Per B. Madsen sagde
ja til tilbuddet.
- Vi er i gang med at finpudse, men der er ingen tvivl
om, at Per passer perfekt
ind i rollen. Han er ansigtet
udadtil, og han er vellidt og
respekteret, forklarer be-

styrelsesformanden.

Erfaring og netværk

Erhvervschefen får ifølge
Sjællandskes oplysninger
en assistent ansat. Hvornår
en sådan ansættes, er endnu uvist. Men det sker, slår
Morten Gaardboe fast.
Til forskel fra tidligere får
Per B. Madsen, der stort set
altid er på farten eller på
rundtur hos egnens mange
virksomheder, nemlig nu
også personaleansvar. Han
får således ansvaret for drift
og økonomi, og som en hjælp
hertil ansættes et par ekstra
hænder.
- Bægret med opgaver er jo
mere end fyldt i forvejen, og
nu bliver der så endnu mere
at se til, siger Per B. Madsen,
der i foråret kunne fejre 30års jubilæum i kommunalt
regi.
Han glæder sig imidlertid
til fremtiden som dirigent.
- Jeg har i forvejen netværket og relationerne, som en
ny ellers skulle i gang med
at opdyrke. Desuden kender jeg hverdagen og ved,
hvordan alt fungerer, så jeg
er meget fortrøstningsfuld,
siger Per B. Madsen, der tilføjer, at han vil forsøge at få
medarbejdere langt mere i
spil.
- Alle skal føle ansvar, for
det er en fælles opgave at sikre, at virksomhederne får
den service, de skal have. Og
det har da også været en turbulent tid med flere direktørskift her i erhvervscentret, så nu gælder det om at
få ro på bagsmækken, lyder
det fra erhvervschefen.

Ny fremtid venter forude

At direktør Morten Prüsse Sørensens fyring skulle skyldes hans evner udi

62-årige Per B. Madsen, erhvervschef hos Slagelse Erhvervscenter, overtager rorpinden, efter at direktør
Morten Prüsse Sørensen i sidste uge blev fritaget for tjeneste.
ledelse - eller mangel på
samme - afviste bestyrelsen
i sidste uge. Han har udført
et godt job, mens han har
været ansat, sagde Morten
Gaardboe.
Det er ren og skær rettidig omhu at luge ud, lød det
endvidere, efter det også nu
står klart, at Slagelse Erhvervscenter får færre tilskudsmidler i fremtiden.
Helt nøjagtigt går man her
glip af 811.000 kroner om

året, ligesom Slagelse Kommune skal »betale« yderligere 360.000 kroner. De sidstnævnte trækkes praktisk
talt i bloktilskuddet til kommunen.
Det skyldes regeringens
planer om et forenklet og
mere fremtidssikret erhvervsfremmesystem, hvilke desuden afføder etableringen af syv tværkommunale erhvervshuse plus fem
filialer. To af dem kommer

til at ligge i henholdsvis
Sorø og Vordingborg.
De skal stå for den specialiserede virksomhedsrådgivning, mens de individuelle
kommuners erhvervsindsats vil fortsætte.
I 2019, hvor den opsagte
direktør stadig får løn, dækker kommunekassen det
tab, erhvervscentret lider.
Fra 2020 skæres de 811.000
kroner af driftstilskuddet
helt væk.

»

Jeg har i forvejen
netværket og relationerne, som en ny ellers
skulle i gang med at
opdyrke. Desuden
kender jeg hverdagen
og ved, hvordan alt fungerer, så jeg er meget
fortrøstningsfuld.
Per B. Madsen,
erhvervschef

Fire institutioner
fik kæmpesnegle
SLAGELSE KOMMUNE: Der
var glæde og begejstring hos
både børn og voksne, da Slagelse Naturskoles naturvejleder Mette Jensen forleden
troppede op med nye beboere på fire institutioner i Slagelse.
Rosenkilde Vuggestue og
Børnehave,
Fritidscenteret Kongelyset, Antvorskov
Børnegård og Autismecenter Vestsjællands Naturklasse fik hver overdraget to
afrikanske kæmpesnegle.
Det skyldes, at institutionerne har vundet naturskolens konkurrence om at få
lov til at adoptere de store
snegle, der også kaldes Congo-snegle.
Dyrene ankom i et solidt

terrarium, og med kufferten
fuld af sjove idéer til, hvordan børn og pædagoger kan
undersøge sneglene på tæt
hold.
- Sneglene er jo oplagte at
inddrage i den nye styrkede
pædagogiske læreplan, hvor
natur, udeliv og science har
et særligt fokus, fortæller
Mette Jensen.
Slagelse Naturskole hjælper også fremover, hvis der
er brug for idéer til aktiviteter, eller hvis børnene skal
blive klogere på det bedste snegleliv. Men først og
fremmest skal de tobenede
og dem med kun én fod lære
hinanden at kende, nu hvor
sneglene har fået nyt hjem.
arne

Børnene var begejstrede over de nye beboere. 
En kæmpesnegl fylder godt på
en lille barnehånd. Privatfoto

Privatfoto

