
 

 

Referat 

 

Bestyrelsesmøde  
Tid: 11. maj 2015 kl. 16:30-18:30  

Sted: Byg til Vækst-boksen, Thomas B Thriges Gade  

 
Deltagere: 

Jens Pilholm, Claus Larsen, Lars Erik Hornemann, Lars Bregnehøj, Erling Jensen, 

Steen Møller, Søren Folkersen, Peter Rahbæk Juel, Rebecca Druett (ref.) 

 

Afbud: Stephanie Lose, Torben Andersen 

Desuden inviterede suppleanter: Niels Braaby, Allan Due Pedersen 

 

 

Dagsorden  
1. Velkomst, v/formanden  

 

2. Underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet 10. marts 2015  

 

Beslutning:  

3. Villestofte genbrugsplads forslås taget ud af projektporteføljen for 2015  

 

4. Byg til Væksts generalforsamling den 16. juni 2015  

 

Orientering:  

5. Opfølgning på Strategi 15, bilag 1  

 

6. Byg til Vækst-aftale indgået med Erhvervsakademiet Lillebælt, A. Enggaard og 

Alectia, bilag 2  

 

7. Byg til Vækst-Lean i Thomas B Thriges Gade/Odeon, præsentation ved 

Michael Royal, EAL, bilag 3.  

 

8. ’Banke rust af-forløb’ for unge langtidsledige faglærte, præsentation ved Claus 

Sønderup, SDE og Michael Frederiksen, 3F Bygningsarbejderne Fyn.  

 

9. Nyt fra det fælles fynske beskæftigelsessamarbejde  

 

10. Presseomtale  

11. Sekretariatet  

12. Eventuelt  

  



 

 

 

AD1: 

Velkomst ved Søren Folkersen. 

Suppleanterne blev inviteret meget sent, sekretariatet beklager og vil næste gang 

sikre, at invitationen kommer ud i bedre tid.  

 

AD2: 

Referatet fra sidste møde er godkendt, og underskrives. 

 

AD3: 

Sekretariatets indstilling vedtages. 

 

AD 4: 

Sekretariatets indstillinger vedtages.  

 

AD5: 

Gennemgang ved Peter Rahbæk Juel.  

Der er problemer med tilmelding af ledige til forløbene på til de 6 ugers jobrettede 

kurser fra Byg til Vækst-kataloget. Peter oplyser, at Byg til Vækst med 

udgangspunkt i Jobcenternetværket vil presse på for at få flere ledige tilmeldt de 

Byg til Vækst-kurser, der stilles til rådighed. Alternativt må Jobcentrene melde 

tilbage, hvad der eventuelt skal justeres, for at de kan/vil bruge tilbuddene. 

Arbejdsmarkedskontor Syd inddrages i Jobcenternetværket, bl.a. for via den vej at 

kvalificere fremtidens arbejdskraftbehov yderligere. 

Lars-Erik Hornemann foreslår, at Jobcentercheferne orienteres om udkommet af 

møderne i Jobcenternetværket, f.eks. ved at de sættes på Cc, når referatet 

udsendes. Sekretariatet tager det med i jobcenternetværket. 

Jens Pilholm påpeger, at der er behov for resultatopfølgning af de igangsatte 

projekter, således at både Bestyrelse og ejerkredsen kan se effekten. Sekretariatet 

oplyser, at dette vil ske i tråd med strategi 15. Men at der stadig er tyndt grundlag 

at opstille mål på, indtil flere Byg til Vækst-aftaler er indgået. Henover sommeren 

forventes 3-4 aftaler at være i indgået. Dog sker der løbende opsamling af data om 

aktiviteter og resultater, der bl.a. bliver præsenteret for Borgmesterforum i juni 

måned og på næste bestyrelsesmøde. 

Der er desuden truffet aftale med Odense & Co om at udvikle et redskab til 

målopfølgning på projektet i Thomas B Thriges Gade.  

 

AD6: 

Gennemgang ved Peter.  

Der er indgået aftale om projekt på EALs byggeri. Denne aftale vil komme til at 

fungere som skabelon for kommende aftaler.  

Første møde er afholdt med underentreprenørerne, hvor de kort er introduceret for 

mulighederne i et Byg til Vækst-projekt. Næste møde er torsdag den 21. maj, hvor 

mere konkret indhold aftales med den enkelte virksomhed.  

Der er en generel diskussion af forslaget om at lade kort-tidsaftaler (lærepladser) 

indgå i projekterne. Der er enighed om, at hele lærlingeforløb er at foretrække for 

den enkelte, men korttids-aftalerne giver til gengæld mulighed for at få flere i 

gang nu. Sekretariatet vil via netværket sikre, at unge, der starter op med en 

korttidsaftale, hjælpes videre til nye praktikforløb i enten andre Byg til Vækst-

projekter eller som en nødløsning, via skolepraktik.  



 

 

Punktet tages til efterretning. 

 

AD7: 

Præsentation af LEAN ved Michael Royal, Videncenterchef EAL.  

 

AD8: 

Præsentation af Banke rust af-forløb ved Claus Sønderup, SDE. 

Forløb for murer- og tømrersvende. 15 unge er starter op i sidste uge. Alle er 

under 30 på nær en enkelt, der lige har passeret de 30. 

Målet er, at alle 15 kommer i arbejde. 

Erling oplyser, at der kan være potentiale i et lignende forløb for elektrikere, der 

er udlært under krisen. Her har mange valgt at skifte branche pga. manglende 

jobmuligheder, og disse vil muligvis kunne flyttes tilbage til elektrikerfaget.  

 

AD9: 

Intet. 

 

AD10: 

Der var flot dækning af projektet i Korsløkkeparken. Der kørte bl.a. indslag i de 

nationale radionyheder det meste af dagen. 

Links: 

http://www.dr.dk/p4fyn/p4fyn-morgen/p4-morgen-2015-05-08-06-05-4 

Nyhedsindslag (ligger typisk på halve klokkeslæt, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 9.30) 

Tre indslag (i fladerne mellem nyhederne).  

 

http://www.dr.dk/p4fyn/nyheder/2015/05/08/074824.htm 

 

AD11: 

Ikke yderligere.  

 

AD12: 

Intet.  

 

http://www.dr.dk/p4fyn/p4fyn-morgen/p4-morgen-2015-05-08-06-05-4
http://www.dr.dk/p4fyn/nyheder/2015/05/08/074824.htm

