
 

 

Referat 

Bestyrelsesmøde  

Tid: 7. september 2015 kl. 17:30-19:30  

Sted: Forskerparken 10, Odense M, Mødelokale 2  

OBS: Der vil bliver serveret sandwich ved mødestart  

 

Dagsorden  
1. Velkomst, v/formanden  

 

2. Underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet 11. maj 2015  

 

Beslutning:  

3. Opfølgning på Strategi 15 og justering af delmål, bilag 1  

 

Orientering:  

4. Budgetopfølgning pr. 24/8-15  

 

5. Byg til Vækst-aftale – Renoveringen af Munkebjergparken, bilag 2  

 

6. Byg til Vækst-aftale – Ny rådhus/bycenter i Middelfart, bilag 3 

(eftersendes)  

 

7. Byg til Vækst-aftale – Nyt Campus UCL, bilag 4  

 

8. Status på Byg til Vækst-Lean i Thomas B Thriges Gade/Odeon  

 

9. Byg til Væksts virksomhedsnetværk, bilag 5  

 

10. Status på ’Banke rust af-forløb’ for unge langtidsledige faglærte  

 

11. Byg til Vækst på Jobmessen 2015  

 

12. Nyt fra det fælles fynske beskæftigelsessamarbejde  

 

13. Presseomtale  

14. Sekretariatet  
a. Flytning af Byg til Vækst-sekretariatet til Lumby Havnepark  

b. Bygtilvaekst.dk  

15. Eventuelt  

 
 
 
 



 

 

Deltagere: 
Jens Pilholm, Søren Folkersen, Lars Bregnehøj, Erling Jensen, Steen Møller, 
Peter Rahbæk Juel, Rebecca Druett (ref.) 
 
Afbud: Lars Erik Hornemann, Stephanie Lose, Claus Larsen, Torben 
Andersen 
 
 
AD1 
Velkomst ved formand Søren Folkersen. 
 
AD2 
Referat fra sidste møde, den 11. maj, er godkendt og underskrives. 
 
AD3 
DEL 1 
Orientering ved Peter.  
Der er mange positive bevægelser, og fremdrift i projekterne. Flere 
punkter i strategien er gået fra gul til grøn.  
 
Et opmærksomhedspunkt er dog fortsat ”Byggepladsen” og de 6 ugers 
jobrettede kurser målrette bygge/anlæg. Der er stadig store udfordringer 
med tilslutning fra Jobcentrene. Arbejdsmarkedskontoret har puljepenge 
øremørket til de enkelte kommuner, nogle steder bliver disse ikke brugt.   
Steen gør opmærksom på, at kommunerne ikke behøver indberette før 
sidst på året, derfor kan flere kommuner være i gang, selvom det ikke er 
registreret hos arbejdsmarkedskontoret. Der følges op på, hvorvidt 
midlerne bruges i kommunerne.   
 
Der er en generel diskussion af behovet for nøgletal forud for projektstart 
set i forhold til opsamling af resultaterne af de respektive indsatser. 
 
DEL 2 
Præsentation ved Steen.  
Gennemgang af den grønne boks. Efterfølgende positiv debat og ros til 
det udvidet koncept. 
 
Beslutning: 
Indstillingspunkt a, c og d vedtages. 
Indstillingspunkt b vedtages ikke. Sekretariatet skal til næste 
bestyrelsesmøde forberede nye formuleringer omkring måltal og nøgletal 
med henblik på, at kunne beslutte dem i forbindelse med vedtagelses af 
Byg til Væksts strategi for 2016.  



 

 

 
AD4 
Orientering ved Peter. 
Der spørges ind til den skæve dato for opgørelsen, 24.  august. 
Sekretariatet har valgt at give så aktuelt et billede af forbruget som 
muligt, frem for en mindre aktuel opgørelse pr. 30/6.  
Orienteringen tages til efterretning 
 
AD5 
Orientering ved Peter.  
Kort diskussion af lærlingeforløbene. Der arbejdes stadig mod hele 
lærlingeforløb, hvor det er muligt. Når der f.eks. er entreprenører fra 
andre dele af landet på byggepladserne, kan det give bedre mening at 
arbejde med de kortere forløb.  
 
Kort diskussion af de respektive procentsatser i Byg til Vækst-aftalerne, 
f.eks. for lærlinge i byggeriet. Disse er fastsat af bygherre, og kan således 
skrives ind i aftalen, hvor der på forhånd er truffet beslutning om, at de 
skal være gældende.  
 
AD6 
Orientering ved Peter og Søren.  
Aftalen er netop underskrevet dd.  
 
Da 5E er hovedentreprenør vil sekretariatet sikre, at der arbejdes ud fra 
de erfaringer, der allerede er gjort med virksomheden i Korsløkkeparken-
projektet.  
 
AD7 
Orientering ved Peter taget til efterretning.  
  
AD8 
Orientering ved Peter taget til efterretning.  
 
Såfremt det er muligt, planlægges besøg og rundvisning på Byggepladsen 
på vores næste møde. Selve mødet holdes i så fald i Boksen.  
 
AD9 
Orientering ved Peter.  
 
Kort diskussion af hvorledes der bedst skabes relevans for 
virksomhederne i et kommende netværk. Det er vigtigt, at de rette 
interessenter inviteres med til at udvikle og afholde 



 

 

netværksarrangementerne, således at vi sikrer bedst mulig opbakning og 
deltagelse fra virksomhederne.  
 
AD10 
Orientering ved Peter.  
Det er besluttet at starte nyt forløb op. Der kigges desuden på el-delen. 
Der er også udlærte elektrikere, der har været væk fra branchen, som kan 
være interesserede i at vende tilbage.  
 
AD11 
Kort orientering ved Rebecca. Byg til Vækst deltager på messen sammen 
med Susanne Hansen Rasmussen og Poul Philipsen fra Beskæftigelse- og 
Socialforvaltningen. 
 
AD12 
Orientering ved Steen.  
Der er intet relevant fra sidste møde. 
På næste møde behandles den fælles fynske del beskæftigelsesplanen for 
2016, hvor Byg til Vækst vil være fremtrædende. Der vil desuden være 
fokus på brugen af AMU-kurser ved opkvalificering af ledige.   
 
AD13 
Orientering ved Peter. 
Der har været god omtale af projektet i Korsløkkeparken den sidste uges 
tid:  
P4 Fyn 4. september 
Fyens Stifttidende 7. september 
Licitationen 7. september  
 
AD14 
Orientering ved Peter.  
På næste møde gives en nærmere præsentation af vores hjemmeside, 
som pt. er under opbygning.  
 
AD15 
Intet. 


