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NOTAT – skrevet med rødt.  
Som følge af aflysningen af Byg til Vækst-bestyrelsesmødet pga. af nye Covid-19 restriktioner 
– traf formandskabet en force majeure beslutning om aflysning af mødet. Derfor fremsendes 
et kort notat vedr. punkterne i dagsorden.  
 

Dagsorden 
 

1. Velkomst ved bestyrelsesformand, Torben Knudsen og næstformand Claus Larsen 
Formandskabet besluttede 21.09.20 pga. de skærpede Covid-19 restriktioner, udstedt af 
myndighederne kort forinden, at aflyse Byg til Vækst bestyrelsesmødet med deltagelse 
af suppleanter. Formandskabet vurderede, at det ikke var hensigtsmæssigt at 
gennemføre mødet virtuelt.  
Bestyrelsen vil ved næste bestyrelsesmøde den 24.11.20 beslutte ny en mødekalender 
for 2021 herunder, hvornår suppleanterne skal deltage.  
 

2. Gennemgang af opfølgningspunkter (se referatet) fra sidste bestyrelsesmøde den 
13.05.20 samt efterfølgende underskrivning af referat, samt godkendelse af 
dagsorden. Se Bilag 1  
Pkt. 2 gennemføres ved næste bestyrelsesmøde den 24.11.20.  

 
3. Kort af præsentation af deltagerne: ej relevant –  

 
4. Beretning og Årsrapport 2019 samt tilbagemelding fra generalforsamlingen 09.06.20. 

Der vil gives en kort præsentation og konklusion af året 2019, samt konklusioner og 
budskaber fra generalforsamlingen. (Udlevering af trykt Årsrapport 2019 – denne kan 
også downloades på www.bygtilvaekst.dk ).  
Der opfordres til at downloade Årsrapport 2019, alternativt kan sekretariatet fremsende 
en papirudgave. Årsrapporten giver et godt indtryk af 2019.  
 
Beretning givet om 2019 til generalforsamlingen: 
Generalforsamlingen godkendte årsberetningen for 2019 samt budget og strategi for 
2020/21. 

 
Regnskab og økonomi 2019 

Tid:  Den 28. september kl. 14.00-16.00 

Sted:    Besøgscentret Nyt OUH Projektorganisationen, Glisholmvej 2A, 

Odense 5260     - Aflyst  

 

http://www.bygtilvaekst.dk/
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Væsentlige indtægter til foreningens økonomi og resultat: 

 
Væsentlige Indtægter bestod af et basiskontingent fra de 10 fynske kommuner var på 
2.249.011 kr. Beløbet indbetales i løbet af 1. kvartal. 2019  

 
Forhåndstilsagn på 2 x 100.000 kr. fra Byggeriets Uddannelser mht. to 
projekter: ”Pladsmandsprojektet og VEU Kampagneprojektet”. Samt et tilsagn fra 
Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) på 258.000 kr. for ”Projekt 
Sporskifte 1”. Foreningen havde også kalkuleret med på et træk af hensatte midler på 
100.000 kr.  

 
Foreningen havde indtægter på 2.696.121 kr. 
Årets resultat blev: -180.427 

 
Egenkapitalen er på 349.233 kr.  

 
Foreningen største budgetpost er fortsat løn og pension. 
 
Det er ikke et selvstændigt mål for Byg til Vækst at generere overskud eller at have en 
stor egenkapital. Udlæg til moms, eksterne projekter, samt faste udgifter i 1. kvartal 
nødvendiggør, at foreningen har en egenkapital.  

 
 
Budget 2020 

                                         
 

Indtægter 2020: 
2.249.010 kr. fra kommunerne 
250.000 kr. fra STAR ”Projekt Sporskifte II” 
100.000 kr. fra hensatte midler  
Total: 2599.010 kr.  400.00   

 
Udgifter 2020: 2.599.010 kr.                                             

 
    

  
NB 
Der er ikke taget højde for evt. udbetaling af indefrysning af feriemidler som følge af ny 
ferielov.  
Odense Kommune har p.t. estimeret et beløb på 146.585 kr. for Byg til Vækst. 
(Der skal indmeldes, hvilken model Byg til Vækst vil anvende december 2020). 
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Synlighed – Byg til Vækst – er nu velkendt i branchen på Fyn  
Byg til Vækst har været synlig i alle 10 kommuner på Fyn – enten ved aktiviteter på Byg 
til Vækst-aftaler jf. byggepladser eller lokale informationsmøder for ledige og ansatte i 
jobcentrene eller hos organisationerne.  
 
Byg til Vækst har i 2019 prioriteret at være synlig overfor beskæftigede i 
byggebranchen, dels ved at fejre Byg til Vækst projekter mht. snusepraktiker på de 
enkelte byggepladser, hvor alle håndværkere, byggeledelse, BtV deltager samt ved de 
tre eksterne projekter.  
 
Langt de fleste af de ledige borgere fra de fynske kommuner, der ønskede det, og som 
var egnet til en snusepraktik, fik mulighed for at komme i snusepraktik på en Byg til 
Vækst byggeplads, eller alternativt på en anden plads, fundet af netværket.  
 
Byg til Vækst har i 2019 oplevet en øget konsolidering mht. kendskabsgrad jf. brand 
herunder vores formål, model og aktiviteter, både på Fyn, men også udenfor Fyn.  Byg til 
Vækst oplever derfor megen positiv synergieffekt som følge af den øgede 
kendskabsgrad. Dette styrker Byg til Vækst – og hele netværket.  
 
Byg til Vækst har således været bredt eksponeret på en positiv måde i 2019. 

Resultat og effekt af snusepraktikker – ledige i praktik hos Byg til Vækst Det endelige 
resultat blev, at der kom 161 ledige i snusepraktik ud af disse gik 43 i job og 10 i 
uddannelse, 14 var forsat i gang ved optællingen. Der deltog 35 virksomheder.  Det 
betyder, at 36% gik i selvforsørgelse efter endt snusepraktik. Som et nyt tiltag talte man 
op 3 måneder efter endt snusepraktik for at se om effekten steg. Tallet viser, at 3 
måneder efter endt snusepraktik er 55 i job, 16 i uddannelse og 4 søger læreplads. Det 
resulterer i, at 47% kommer i selvforsørgelse. Der er en tydelig effektstigning efter 3. 
måneder. 

Highlights fra 2019  

• Aftalerne med bygherrer mm. er blevet udviklet og optimeret i 2019. Rammeaftalerne 

er et meget vigtigt aktiv for indsatsen vedr. snusepraktikanter samt synlighed rundt på 

Fyn.  

• Der blev også indgået 5 nye bygherreaftaler i 2019. Heraf tre rammeaftaler med MJ 

Eriksson A/S, H. Skjøde Knudsen A/S og Lindø Port of Odense samt om konkrete 

byggesager med Munck Forsyningsselskab A/S om entreprisen vedr. Odense Letbane 

samt med Odense Kommune om byggeriet af H.C. Andersens hus. 

• Nyt OUH-projektet og aftalen Region Syddanmark blev implementeret i 2019-2020 med 

fysisk tilstedeværelse via en pavillon, som regionen har stillet til rådighed for Byg til 

Vækst netværket, oprettelse af en driftsgruppe med repræsentanter fra jobcentre, 

OHPT, bygherren, fagforeninger, uddannelsesinstitutioner mm. som mødes én gang 
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månedligt til driftsmøde om projekt: Nyt OUH. Desuden, blev der en nedsat en 

Udviklingsgruppe mht. ideer til en projektansøgning vedr. Regionens Uddannelsespulje 

ansøgning marts 15.03.2020. En evt. projektidé skulle kombinere byggeriets af Nyt OUH 

og regionens ønske om at understøtte, at flere unge vælger en uddannelse indenfor 

STEM-kompetencerne. Udviklingsgruppen fik udviklet en projektidé, som 

gymnasiesektoren kunne arbejde videre med. (Et projekt fra gymnasier og VUC/HF fra 

hele regionen blev indsendt og godkendt juni 2020. Projektet skal udvikle 

undervisningsmateriale indeholdende bl.a. casen-nyt OUH).  

• Afholdelse af 2 fælles fynske temadage for ledige med over 100 tilmeldte pr. gang.  

• Flere informationsmøder for ledige afholdt rundt på Fyn 

• Deltagelse på Job- og erhvervsmessen på Fyn. Mange interesserede kandidater blev 

formidlet videre på jobmessen 

• Temaarrangement for ledige fra 3F Fælles A-kasse: Inspiration til sporskifte for ledige fra 

andre brancher – fx transport, industri, gartneri mv. Arrangementet blev afviklet i 

samarbejde med Jobcenter Odense, der bl.a. orienterede om 

voksenlærlingemuligheden. 

• Understøttelse af Jobcenter Odenses ugentlige ”Byg til Vækst skurvognen”, hvor ledige 

fra hele Fyn kan møde op, hvis de er interesserede i en snusepraktik via Byg til Vækst 

• Virksomhedsnetværket ”Vi bygger Fyn”driftes i fællesskab med Byg Fyn, blev yderligere 

understøttet af Dansk Byggeri mht. planlægning og markedsføring. 

• Fokus på og understøttelse af det tværkommunale samarbejde via tovholdernetværket.  

• Oplæg for jobcenterchefer samt styregruppe for Rekrutteringsservice Fyn mhp. 

formidling af resultater og understøttelse af tovholdernetværkets arbejde.  

• Flere gode historier i pressen f.eks. fyens.dk og Tv2Fyn. 

• STAR og Byggeriets Uddannelse giver midler til 3 projekter: ”Sporskifte 

I”, ”Pladsformand” og ”VEU-Masterskills Kampagneprojektet”. 

• BtV indbudt til at holde oplæg for hele 3F Byggegruppen, Lean Construction.dk 

temaarrangement på Nyboder, samt for den regionale bestyrelse i Dansk Byggeri mm. 

• Byg til Vækst blev også nævnt som case i en tale af KLs formand på den store årlige 

beskæftigelseskonference for kommuner, Odeon, Odense.   

 

 

Nyt strategisk fokus i 2020-2021 – flere skal motiveres til en fremtid som 

faglært – mere fokus på uddannelsesperspektivet som følge af 

Coronakrisen 

Generalforsamlingen udtrykte opbakning til bestyrelsens ønske om at styrke indsatsen 

omkring uddannelsesperspektivet, men understregede, at indsatsen skulle ske i 

koordination med øvrige indsatser på Fyn og ikke som et ”ad-on”. Der forventes derfor, 

at Byg til Vækst sekretariatet går i dialog med de relevante fora og interessenter herom.  
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Generalforsamlingen godkendte indstilling af bestyrelse og suppleanter for 2020-21 

juni-juni. 

(NB: Peder Axel Pedersen, Tekniq Fyn, er pr. august 2020, indtil videre ikke disponibel)  

 

 

bestyrelse + personlige suppleanter 

Bestyrelsesmedlemmer Suppleanter 

Torben Knudsen (formand) 

3F Bygningsarbejderne på Fyn 

Annette Just 

3F Bygningsarbejderne på Fyn 

Claus Larsen (næstformand) 
Dansk Byggeri Fyn 

Dan Johansen 
Dansk Byggeri Fyn 

Jesper Timming 

Tekniq Fyn 

Peder Axel Pedersen 

Tekniq Fyn 

Erling Jensen 
Dansk EL-forbund Fyn 

Jørgen Jakobsen 
Blik & Rør 

Carsten Sørensen  

Region Syddanmark 

Preben Jensen 

Region Syddanmark 

Bo Hansen 
Borgmesterforum Fyn 

Johannes Lundsfryd Jensen 
Middelfart Kommune 

Brian Dybro 

Beskæftigelsesudvalgene på Fyn 

Tonni Hansen 

Beskæftigelsesudvalgene på Fyn 

Lars Bregnehøj 
Uddannelsesinstitutionerne 

Campuschef Eric Wanscher 
Uddannelsesinstitutionerne 

Jens Pilholm 

Indstillet af sekretariatet 

Carsten Gregersen 

OBH-Gruppen 

Indstillet af sekretariatet 

 
 

5. Strategi 2020 – se bilag 2  
Status på projekter og driftsresultater 1 & 2 kvartal 2020.   
Sekretariatet vil gennemgå de væsentligste projekter og de 3 nye bygherreaftaler, man 
har indgået siden sidst. Sekretariatet vil tage Coronatemperaturen på vores 
byggeprojekter og fremlægge og udlevere resultater fra 1. og 2. kvartal 2020. 
Der gives en kort status på STAR projekt ”Sporskifte II”. Sluttelig vil der blive orienteret 
om foreningens d.d. økonomi samt øvrige habitus, herunder sekretariatet og 
presseaktivitet.  
 
Strategi 2020 status se bilag strategi 2020 september samt bilag for oversigt over 
byggeprojekter.  
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Resultater 1 2020 
 

 
 

 
Opgørelsen viser kun de byggepladser, hvor der har været snusepraktikanter i 1. q 2020.  
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Resultater 2. q 2020 
 

Oversigt over resultater 
2Q  2020 

Byggeri *EUD 
Snuse 
praktik 

Lære 
pladser 

Job 
Involverede 

virksomheder 
Stadig igang 

            Aktive Projekter 

Tankefuld       

Nordre Park       

Jægermarken 1 3  1 3  

Lerchesvej       1  1 1  

Nyborg slot       

Vestfynske motorvej       

Højstruphave  3  1 1 2 

Højstrupparken  1     

Gartnerbyen  2  2   

Det ny HCA hus 1 5  3 1 1 

Kongens karre       

Nyt Sund       

Vollsmose  1   1  

Fyrreparken       

Odense Bygningsservice  1   1 1 

Lindø Port of Odense       

Odense midtby  2  1 1 1 

NYT OUH  1    1 

       

Sum 2 20  9 10 6 

       

 

Andel i job og uddannelse 
2 Q 2020 

55 %      

 
Corona og Byg til Vækst  
Byg til Vækst er forsat, som det meste af det øvrige samfund, påvirket af Corona-situationen. 
Men siden juli-august går det støt fremad med vores aktiviteter på vores byggeprojekterne. Der 
åbner hele tiden nye byggeprojekter.    

 
Vores netværksarrangementer  
Disse er påvirket af covid-19 situationen. Vores virksomhedsnetværksmøde ”Vi bygger Fyn på 
Nyt OUH” blev udskudt to gange. Der er ikke sat en ny dato for gennemførsel af arrangementet 
på Nyt OUH. Det samme skete med vores store temadag for ledige i september, og vores 
tilstedeværelse på den store fynske erhvervs- og jobmesse på OCC. Da denne også blev aflyst.  
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Eksterne projekter: 
Projekt ”Sporskifte 2” er i slutfasen. Projektet kører planmæssigt. Projektet afsluttes ultimo 
oktober 2020.  
 
Foreningens habitus: 
Vedr. foreningens økonomi: Der forventes ingen markante budgetafvigelser d.d. Foreningen har 
med udgangen af 2q 2020 1.4 mil. på kontoen. Foreningen har haft færre udgifter i 2q 2020 
som følge af Covid-19 og de deraf aflyste aktiviteter og arrangementer.  
 
Sekretariatet 
Foreningen er i dialog med Odin Havnepark om at flytte i mindre lokaler evt. fra 2021.  
 
Pressen – Byg til Vækst i 2 q 2020: 
Der har været flere historier i pressen, hvor Byg til Vækst blev omtalt: 
Den nye bygherreaftale med Bygningsstyrelsen af det nye skattekontor i Odense blev omtalt i 
Fyens Stiftende. 
Byg til Væksts formand, Torben Knuden og sekretariatschef, Susanne Toftager blev deltog i flere 
indslag på Tv2.Fyn om byggeriet af Nyt OUH.  
Næstformand, Claus Larsen, omtalte Byg til Vækst i et indslag på Tv2 Fyn om mangel på 
arbejdskraft i byggebranchen på Fyn. End tidligere snusepraktikant – i dag udlært tømrer – 
nævnte Byg til Vækst. 
Byg til Vækst havde en annonce i Magasinet Kommunefokus 2020 september.  
 

 

Kl. 15.00 Anja Toxværd Poulsen (STAR) og Nadia Trier (3F) kommer og holder 
oplæg for os. Udsat  

 
 


