ORGANISATION OG STRUKTUR
Odsherred Erhvervsforum er organiseret ved en bestyrelse, fem udvalg og sekretariatet, der varetager den daglige drift.
Erhvervsforums medlemmer er fagligt organiseret i de fem forskellige udvalg, der hver repræsenterer flere brancher. Odsherred Erhvervsforums
øverste myndighed er generalforsamlingen.
Erhvervsforums bestyrelse har syv medlemmer. En formand, en næstformand og fem medlemmer, der hver repræsenter forskellige brancher via et
udvalg. Alle er valgt af generalforsamlingen, og procedurebeskrivelse
fremgår af foreningens vedtægter på vores hjemmeside.

BESTYRELSEN
Formand: Henrik Andersen, SuperBrugsen Højby Sj.
Næstformand: Michael Ørskov, Ørskov Begravelsesforretning
Formand for detail: Poul Offersen, P.O. Sparring.
Formand for håndværk: Per Junge, Electricom A/S
Formand for lokale fødevarer: Jesper Adler, Gelstrupgård Øko
Formand for industri: Sif Orbesen, J. Orbesen Teknik ApS
Formand for liberale erhverv: Jens H. Elmerkjær, Advokat Jens H. Elmerkjær.
Formand for Kunst, Kultur og Turisme: Anders Munch, formand for Mokio.dk

FOR VIRKSOMHEDER
OG
ERHVERVSDRIVENDE

Vi arbejder for erhvervslivets
vækst, udvikling og samarbejde i
Odsherred

DE SEKS STYREGRUPPER
Detail
Håndværk
Lokale fødevarer
Industri
Liberale erhverv
Kunst, Kultur og Turisme

OEF er repræsenteret i følgende råd og nævn:
Bevillingsnævnet, Integrationsrådet, Ung i Odsherred,
Odsherreds Gymnasium, Grønt Råd.

PRAKTISK INFORMATION
Læs mere om Odsherred Erhvervsforum på www.odsforum.dk
Eller kontakt Sekretariatet:
Konsulent:
Britt Granager-Simonsen , 60 59 44 55 , britt@odsforum.dk
Konsulent:
Anni Juul Jensen, 42 73 51 25, anni@odsforum.dk

Find os også på Facebook og på

OM ODSHERRED ERHVERVSFORUM
Odsherred Erhvervsforum arbejder for at
forbedre erhvervslivets vilkår i Odsherred og har
været med til at udforme erhvervsstrategien i
Odsherred Kommune.
Vi tror på, at samarbejde gør stærkere, og derfor samler
vi erhvervslivet på tværs af geografi og brancher.
Odsherred Erhvervsforum er uafhængige af Odsherred
kommune både politisk og økonomisk.
Odsherred Erhvervsforum arbejder for vækst, og
udvikling — og støtter virksomheder i at ekspandere og
etablere flere arbejdspladser.
Som forening søger vi at påvirke erhvervspolitiske tiltag
og beslutninger til erhvervslivets fordel, ligesom vi
opfordrer det lokale erhvervsliv til at tage medansvar for
erhvervsudviklingen i Odsherred.

SOM MEDLEM FÅR DU

OPMÆRKSOMHED OG SYNLIGHED
Vi kender vores medlemmer og anbefaler dem gerne, når
nye muligheder dukker op – som f.eks. partnerskab- og
samarbejdsaftaler, leverandøraftaler, udviklingsmuligheder
m.m.

VIDEN OG INSPIRATION
Vi afholder løbende erhvervsarrangementer med foredrag,
kurser og netværksmøder, hvor du kan hente ny viden —
og få inspiration til dig og din virksomhed.

NETVÆRK OG SAMARBEJDE
Som medlem kommer du til at indgå i netværk, hvor du kan
opsøge nye forretningsmuligheder, udveksle erfaringer — og få
faglig sparring.

INDFLYDELSE
Du har mulighed for at sætte dit præg på foreningen og de
områder, vi arbejder med. Især når du sidder med i et udvalg. Vi
tager gerne løbende imod dine input, og på den årlige
generalforsamling har du stemmeret.

INFORMATIONER OG HJÆLP
En gang om måneden udkommer vores nyhedsbrev, som
indeholder nyttig viden og info om kurser, arrangement osv. Hvis
du har brug for hjælp, er du også altid velkommen til at ringe til os.

MÅLSÆTNINGER
•

Forbedre erhvervslivets vilkår

•

Arbejde for vækst og udvikling

•

Etablere netværk og samarbejde

•

Have indflydelse på erhvervspolitiske tiltag og
beslutninger

KONTINGENT
0-5 ansatte

2.000 kr.

Iværksættere 1. år

500 kr

6-11 ansatte

4.000 kr.

Iværksættere 2. år

1.000 kr

12-19 ansatte

10.000 kr.

Iværksættere 3. år

1.500 kr

20-44 ansatte

14.000 kr

Iværksættere 4. år

2.000 kr

45-70 ansatte

18.000 kr.

Foreninger—skoler

5.000 kr

71 > ansatte

20.000 kr.

Støttemedlemmer

5.000 kr

