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Kære Modtager
 
 
Velkommen til Business Fredericias nyhedsbrev - tak fordi du læser med.

Vores nye Energi og Klima satsning har
fået vinger

Foto venligst lånt af Fredericia Avisen
 
 
Base of Energy i Fredericia begynder med hastige skridt at tage form.
 
 
Nu flytter universiteterne ind med viden og forskning i det, de kalder "Danmarks Centrum
for Energi Silicon Valley". Både Syddansk Universitet og Danmarks Tekniske Universitet
slutter sig til det grønne forskningsfællesskab, der fysisk ligger i Port House i Fredericia.  
 
Fredericia har fået en flyvende start som energiby, og er et kæmpe potentiale for byen,
med den råstyrke, og konkurrencekraft, som nu er samlet under samme tag.

https://businessfredericia.dk/


 
Det giver samtidig et stort boost til den strategiske satsning Business Fredericia har
taget med energi og klima. Danmarks Centrum for Energi og Klima er på vej, til gavn for
hele Danmark.
 
Vi mødes i vores Klima-netværk den 8. oktober for fortsat at skabe ny udvikling. Læs
mere om netværksmødet og dagsorden her.
 
Hvis du vil læse mere om SDU og DTU, som flytter ind hos Center Danmark, så kan du
dykke ned i artiklen fra Fredericia Avisen her.
 
Mange hilsner
Kristian Bendix Drejer, Erhvervsdirektør
 
 

Fortsat udvikling i Transport og Logistik i
Fredericia
I 5 år har vi i Transport og Logistik klyngen i Fredericia og Fredericia
Kommune, haft et tæt samarbejde.
 
Vi har fået fokus på infrastruktur, arbejdskraft, modulvogntog, terminaltraktor, P-pladser
og branding. Vi har sammen udviklet området til en stærk og moden klynge - og med en
høj brandingværdi. Vi vil fortsat have fuld fokus på at videreudvikle området til det
multimodale transportknudepunkt i Danmark.
 
Nye muligheder for fælles samarbejde mellem klynge og netværk
 
Derudover vil vi være en naturlig del af fremtidens nye transportløsninger, og vi ser store
muligheder i et fælles samarbejde med vores anden store satsning inden for Energi og
Klima netværk. 
 
Der er oplagte muligheder for at skabe fælles energisymbioser og fælles samarbejder på
tværs af de to stærke ben, som vi står på i Fredericia. Eksempelvis mulige kommende
testfaciliteter og forsøg med nye, grønne drivmidler.
 
Vi samler atter vores Transport & Logistik virksomheder den 6. okt. i Taulov. Et
samarbejde mellem Taulov Transport Center, Fredericia Kommune og Business
Fredericia. Læs mere her.
 
 
Hvis du vil have seneste nyt fra nyhedsfronten om DB Schenker, som udvider, så læs
mere i artiklen fra Fredericia Dagblad her.

Støt op om vores unge - bliv
gæsteunderviser til Byg & Hyg

https://businessfredericia.dk/arrangement/invitation-til-netvaerksmoede-i-energi-og-klimaforum-i-fredericia/
https://fredericiaavisen.dk/center-denmark-flytter-sammen-med-sdu-og-dtu/
https://businessfredericia.dk/arrangement/invitation-til-netvaerksmoede-i-energi-og-klimaforum-i-fredericia/
https://frdb.dk/artikel/db-schenker-udvider-byggeri-med-20-procent-forventer-cirka-150-ansatte-fra-januar-2022


Fredericia Håndværkerforening vil gerne stille gæsteundervisere til
rådighed, og har derfor brug for din hjælp.  
 
Byg & Hyg er et projekt, hvor alle byens 6 klasser (og 8. klasser da Skills kommer i foråret
2021), skal høre om de forskellige håndværksfag.
 
Byg & Hyg afholdes i MakerSpace lokalerne, som ligger i garagerne i kasernegården på
Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18, Fredericia.   
Som gæsteunderviser må du gerne fortælle om dit håndværksfag, omkring uddannelsen,
evt. efteruddannelse og arbejdet med faget. Hvis du har noget værktøj eller materiale, du
kan vise, må du meget gerne medbringe dette. Det er nu kun én time, som du skal
afsætte, til at fortælle vores unge mennesker lidt om håndværksfagene.
 
Kom med! Vi har brug for din deltagelse!
 
Vi håber derfor, der vil være nogle af vores medlemmer, som har tid og lyst til at bruge
en time på vores unge mennesker.
 
Der er ikke ét håndværksfag, der er bedre at undervise i end andre, så vi håber derfor,
at mange af jer har mulighed for at hjælpe. Hvis I har lærlinge, eller pensionerede
medarbejdere, så er de også meget velkommen til at komme med deres fortælling
inden for faget.
 
Vil du høre mere? Og vil du deltage?
 
Kontakt Lone Nielsen på mail ln@businessfredericia.dk og på tlf. 92150123
 
 

HR til Business Fredericias medlemmer

mailto:ln@businessfredericia.dk


Nu udvider vi vores HR-netværk med andre tilbud til Business
Fredericias medlemmer
 
HR får fire ben at stå på - og formålet med dette er, at ramme vores medlemmer bredest
muligt, da alle, der har medarbejdere ansat jo arbejder med HR. Dette er et vigtig emne,
og med disse tiltag vil vi gerne støtte op om vores virksomheders effektivitet, trivsel,
professionalisering af processer, fastholdelse og tiltrækning og alt det, som HR påvirker.
 
HR-netvæket: 
Her mødes vi tre gange om året, hvor vi bliver inspireret, deler viden og danner netværk.
Læs mere her om formål og emner (scroll ned til HR-netværk) og tilmeld dig under
arrangementer.
 
YES-forløb:
Her arbejder vi med temaer, hvor vi går fra viden til praksis. Emner lige nu, er "Bliv klar til
din næste lærling", "Basis HR" og "GDPR Grundlæggende".
 
HR-sparringsgrupper (uformelt netværk):
Har du brug for at mødes med andre, som sidder i præcis samme rolle og funktion som
dig? Så har du her muligheden. Vi opretter uformelle netværk indenfor tre grupper:
Ejerleder, kontor/adm og løn og HR-ansatte.
 
1:1 sparring:
Vi tilbyder alle vores virksomheder sparringsforløb, og nu kan du også få vejledning om
HR. Det kan være, at du gerne vil have sparring på et årshjul, få styr på de tiltag, som du
skal prioriterer? Og meget andet. Vi starter, hvor du er.
 
Vi ser frem til at arbejde videre med jer omkring disse tiltag.
 
Har du spørgsmål, idéer eller andre kommentarer, så hører vi meget gerne fra dig.
Kontakt erhvervskonsulent Henriette Nørgaard på hn@businessfredericia.dk og mobil
9215 0125
 
 

ARRANGEMENTER 

Motions- og erhvervsnetværk

https://businessfredericia.dk/netvaerk/
mailto:hn@businessfredericia.dk


21. september kl. 6.30-9.00. Få motion ind i din uge og få
dyrket dine relationer til andre erhvervsfolk. Få din sundhed
med, samtidig med, du udvikler din virksomhed via viden,
netværk og gode idéer fra dit erhvervsnetværk. Læs mere
her. 

Mellemledernetværksmøde
23. september kl. 7.00-10.00.  Tema: Øg din viden om stress
og mistrivsel. På mødet er vi hinandens eksperter. Få sparring
fra dine netværkskollegaer til én eller flere af dine
ledelsesmæssige udfordringer.  Læs mere her.

Direktørnetværksmøde - Leadership
Fredericia
24. september kl. 7.00-10.00.  På netværksmødet i
september er vores team: Modet til at være
inkompetent. Emnet bliver udfoldet af Evabeth Mønster, som
har arbejdet med leder- og organisationsudvikling i 30 år. Læs
mere her.

Topmøde 5.0 om Transport og Logistik i
DanmarkC
06. oktober kl. 7.30-10. Business Fredericia og Fredericia
Kommune inviterer ind til det årlige topmøde i DanmarkC.
Fokus er på erhvervsudviklingen i området og nye
vækstmuligheder, ligesom der vil være spændende nyt om
kommende infrastrukturprojekter i DanmarkC. Læs mere og
tilmeld dig her

Go' Morgen med Business Fredericia -
Oktober
Kom og bliv klogere på projektet Mind You Own
Business  
 
6. oktober kl. 7.45-9.15. Kom til dette morgenmøde og
hør Amalie Thygesen, som er den lokale projektleder for Mind
Your Own Business, fortælle om projektet. Læs mere og
tilmeld dig her.

https://businessfredericia.dk/arrangement/motions-og-erhvervsnetvaerk-2/
https://businessfredericia.dk/arrangement/mellemledernetvaerksmoede-19/
https://businessfredericia.dk/arrangement/leadership-fredericia-direktoernetvaerksmoede-8/
https://businessfredericia.dk/arrangement/topmoede-5-0-danmarkc-transport-og-logistik/
https://businessfredericia.dk/arrangement/go-morgen-med-business-fredericia-oktober-2/


Invitation til netværksmøde i energi- og
klimaforum i Fredericia
08. oktober kl. 9.30-14.15. Kom med til Next step: Danmarks
Centrum for Energi. I august blev det offentliggjort at Energy
Cluster Denmark og Center Danmark flytter til Fredericia
grundet Fredericias ambitiøse strategi inden for
energiområdet. Meld dig til og læs mere her.

Kom til fyraftensmøde i vores HR-
Netværk
29. oktoberkl. 15-17:  Business Fredericia inviterer ind til
vores HR-netværk via et fyraftensmøde, hvor vi vil arbejde med
emnet: Er der god energi og fremdrift hos dine
medarbejdere? Eller vil du gerne ændre holdning eller
adfærd? Læs mere om HR-Netværket og emnerne her - vi ser
frem til at se dig!

BUSINESS FREDERICIA INDEFRA

Ny elev i Business Fredericia - Anne
starter den 1. oktober
Vi har været så heldige at få over 100 ansøgninger til vores elevplads.
Det er vi meget glade for! Der er kun én elevplads, og vi har ansat
Anne De Jong, som er 27 år, og er erfaren indenfor service, og med sin
multimediedesignerbaggrund, så passer Annes profil rigtig godt ind i
vores team og den rolle, som Anne skal indgå i. 
 
Vi glæder os til at byde hende velkommen.

INFO TIL VIRKSOMHEDER

Har du måtte opsige medarbejdere?
Hvis du må opsige en medarbejder – så kan du hjælpe videre med uddannelse: Der er
økonomi i det, og du hjælper også videre i en svær situation. Kontakt din nærmeste
uddannelsesinstitution og spørg ind til deres tilbud indenfor voksen- og
efteruddannelse. Du er også velkommen til at kontakte erhvervskonsulent Henriette
Nørgaard på hn@businessfredericia.dk, hvis du vil have hjælp hertil.
 

https://businessfredericia.dk/arrangement/invitation-til-netvaerksmoede-i-energi-og-klimaforum-i-fredericia/
https://businessfredericia.dk/arrangement/hr-netvaerk/
mailto:hn@businessfredericia.dk,


Hvis du i øvrigt har brug for hjælp og sparring omkring afskedigelser, er du meget
velkommen til at rette henvendelse til vores konsulent indenfor arbejdsmarkedsområdet,
John Pagaard. Han træffes på mail jp@businessfredericia.dk og mobil 2060 3660.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER 

Få hurtigt overblik over Business
Fredericias nye medlemmer

Ca Asbo ApS   Energicert
Energy Cluster Denmark Faze2 - Green Marketing

Flexicu ApS Frans Lykke Digital 
Klinik BARI Lynggaard & Bødker 

Michael Lynge Bendtsen Murermester Rune Aabo Larsen
ApS

Privathospitalet Kollund - Fredericia
Afdeling  

 
Du finder en samlet medlemsoversigt her - den er nyttig, når du f.eks. skal
finde mulige samarbejdspartnere eller lokale leverandører. Det er også muligt
at søge på brancher.

     

Klik her for at framelde dig vores nyhedsbrev
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