AKTIV i vækst & udvikling

Kære alle.
Så nærmer julen sig med hastige skridt, og forhåbentlig kan roen sænke sig
over os og give tid til samvær med familie, venner og den gode mad. Her ved
skellet til det nye år er der altid en god anledning til at stoppe op og
reflektere, over året der gik, og året som kommer.
Vi har igen i år fået nye medlemmer – det er rigtig dejligt, og det giver nyt liv
og gode ideer til foreningen – stort velkommen til jer!
Jeg synes 2018 har været et super godt år i AKTIVerhverv med højt
aktivitetsniveau og stor alsidighed. Vi er privilegeret ved at have en solid og
arbejdsvillig stor bestyrelse, hvor vi igen i år har haft alle suppleanter med på
bestyrelsesmøderne (frivilligt) hvilket gør, at når vi er ti personer om at dele
opgaverne, så kan vi få meget fra hånden, uden at nogle bliver slidt op. Dette
er bl.a. også med til, at der er kvalitet i de produkter, vi har på hylderne til
medlemmerne.
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Kommende arrangementer
Bestyrelsesmøder forår 2019
17. Januar – 26. februar
2. April – 7. Maj – 18. juni
Generalforsamling
5. Februar kl. 18.00
Café Egtved

Der er flere aktiviteter på vej, - det
informerer vi om senere.

Et nyt og stort sats i år var en anderledes form på uddelingen af Knøw-prisen.
Vi tænkte stort, og ville gøre det til en god oplevelse for både
prismodtageren, men også alle som deltog på aftenen. Så vi entrerede med
en kendt person som kunne levere varen – Nils Villemoes – og det gjorde han
i forrygende stil! Dette kombineret med et fagligt indlæg om
landdistriktspolitikken, god musik og fantastisk flot mad fra Egtved Slagtehus
skabte en kanon ramme for aftenen, og sjældent har vi oplevet så megen snak
på kryds og tværs – hvilket jo altid er målet med vores arrangementer. Den
store finale sluttede aftenen af hvor Leo Grønvall fra DanePork modtog
Knøwprisen – velfortjent!
(se billeder nedenfor)

Som opfølgning drog en meget stor flok nogle uger efter til DanePork og så og
hørte om slagteriet, som er vokset sig stort gennem årene. Imponerende stort
nybyggeri og fascinerende logistik som sørger for at alle udskæringer ender
de rigtige steder.
I september måned afholder Vejle kommune den årlige Erhvervskonference,
og der har vi de seneste to år været med i styregruppen. Det er et stor og flot
arrangement med kendte og kompetente indlægsholdere på programmet, så
alle kan varmt anbefales at deltage i 2019.
Ved dette års konference blev der bl.a. uddelt årets Initiativpris, og den gik til
en lokal ung iværksætter fra Egtved – Jesper Roy med firmaet Takeawalk VR.
Vi inviterede Jesper på Roberthus i efteråret til at fortælle om sit firma og sin
vej til, hvor han er i dag – utrolig interessant og en ny verden åbnede sig for
mange af os, når man hører om mulighederne i virtual reality og den
teknologiske udvikling, som går så hurtigt, at det kun er de unge, som var med
på mødet, der helt kan forstå det.

Jesper Roy, Takeawalk VR

AKTIVerhverv har i øjeblikket ca. 100
medlemmer – vi har plads til flere, så vi
håber alle medlemmer vil anbefale et
medlemskab til andre virksomheder – det
koster kun kr. 750 + moms om året.
Mange medlemmer styrker vort lokale
netværk til gavn for os alle. Det er nemt at
blive medlem – kontakt sekretær Erik
Jensen, så sørger han for indmeldelsen.
Se info nederst.

Har du idéer og forslag til AKTIVerhverv så kontakt os endelig –
send en mail til sekretær Erik Jensen erikjensenoedsted@gmail.com eller ring på telefon 6049 2757.
AKTIVerhverv | www.aktiverhverv.dk
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Andre aktiviteter var bl.a. besøget på Daltec i Egtved,
busturen til Bruxelles med besøg hos Syddanmarks EUkontor og EU-Parlamentet og selvfølgelig foreningens
generalforsamling.
Besøget på DanePork

Besøget på Daltec

2019 bliver heller ikke et kedeligt år i foreningen – vi er i fuld sving med at
planlægge forårets fire arrangementer og det første er på plads, og det er
generalforsamlingen som afholdes på Cafe Aftensang i Egtved tirsdag d. 5.
februar kl 18.00. Efter middagen fortæller Lars ”Charlie” Mortensen, direktør
for Jelling Musikfestival om festivalens tilblivelse, og hvordan den er nået til
det niveau, den har i dag.
Næste bustur, som flere allerede har efterspurgt er under planlægning, og vi
forventer det bliver i sensommeren/efteråret, og vi kan allerede nu garantere
– der bliver rigelig med mad og drikke og oplevelser.
Til slut vil jeg takke alle jer medlemmer for den store opbakning til vores
aktiviteter – det er tydeligt at alle nyder og værdsætter samværet med de
andre fra foreningen, når vi mødes – dette uanset om vi er på
virksomhedsbesøg, har et socialt arrangement, faglige foredrag, møder i det
”lille netværk” eller på en af de mange busture. Det er vigtigt for os i
bestyrelsen at I bakker op om aktiviteterne, men det er også vigtigt for os, at I
får noget ud af at deltage, – så vi skal nok gøre vores yderste!
I ønskes alle en glædelig jul og et lykkebringende Nytår med fulde ordrebøger
og et godt helbred.
På bestyrelsens vegne

Martin H. Lund
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