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Kæ re Modtager

Velkommen til Business Fredericias nyhedsbrev - tak fordi du læser med.
Læs bl.a. om Business Fredericias medlem nr. 800, julebrev fra byrådet og
borgmesteren, nyt om Business Fredericias nytårskur og Erhvervspris, og opkøb af
Messe C's bygninger.
God læselyst:)

Medlem nummer 800 er en realitet

Billedteks t: Cars ten Fils ø var i virkelig godt humør, da han modtog vin og bloms ter fra
erhvervs direktør Kris tian Bendix Drejer.
Foto: Bus ines s Fredericia.

Baron A/S er medlem nr. 800
Business Fredericia så dagens lys i 2015, og arvede dengang godt 400 medlemmer. Man
satte fra starten et ambitiøst mål om at nå 700 medlemmer i 2020, det tal kan man nu
sætte flueben ved og skrive hele 800 medlemmer. Baron A/S flytter fra Børkop til
Fredericia og glæder sig til at blive en del af byens erhvervsliv.
Det er få uger siden, at CEO og medejer Carsten Filsø kunne løfte sløret for, at Baron A/S
får nye faciliteter i Fredericia. I dag er Business Fredericia på besøg på Nordre Kobbelvej
10, som bliver den nye adresse for virksomheden...

Læs hele Business Fredericias nyhed om medlem nr. 800 her.

Julehjælp 2020 - Byrådet og
borgmesteren opfordrer til at hjælpe med
den lokale indsamling

Borgmester Jacob Bjerregaard og Fredericia Byråd opfordrer til, at vi
hjæ lper dem, der er svæ rest stillet i juletiden
Uddrag af julebrev til erhvervsdrivende:

"Kære erhvervsdrivende i Fredericia. Julen står for døren, og det samme gør forskellige
juleaktiviteter og arrangementer. Det er en tid, som mange ser frem til, hvor fællesskab
og hygge i den grad kommer til udtryk. Desværre er det ikke alle, der har mulighed for at
deltage i de forskellige arrangementer. Udsatte borgere og økonomisk trængte
børnefamilier kan opleve julen som en særligt svær tid, når kulden trænger sig på, og der
ikke er råd til julegaver og den søde julemad...
Heldigvis er der mange hjertevarme organisationer og frivillige, der tilbyder julehjælp. De
er med til at sprede den gode stemning og hjælpe de udsatte igennem en svær tid. Vi

ved godt, at mange af jer også er ramt økonomisk. Derfor går denne opfordring til jer,
der har mulighed for at yde et økonomisk bidrag – småt som stort. I kan hjælpe de
forskellige organisationer med at gøre en forskel, så flere får mulighed for at opleve den
magiske julestemning. Det er nu, vi skal stå sammen og vise, at Fredericia er en by med
hjerterum...
Læs hele julebrevet fra Fredericia Kommune her og se hvordan og hvem, I har mulighed
for at støtte.
Tusind tak for jeres bidrag
På vegne af Fredericia Byråd & Borgmester, Jacob Bjerregaard

Nytårskuren for 2021 er aflyst & Nyt om
overrækkelse af Business Fredericias
Erhvervspris
Nytårskuren for 2021 er desvæ rre aflyst grundet Corona-restriktioner
Som alle ved, så er Business Fredericia og Fredericia Kommunes nytårkur en festlig
begivenhed med stort fremmøde, hvor netværk er en væsentlig del heraf. Pga. Coronarestriktioner vælger vi i år, at aflyse vores nytårskur for 2021, da vi ikke kan gennemføre
nytårskuren på en måde, hvor vi fastholder essensen af vores nytårskur: Nemlig at
bringe folk sammen, hvor festlig snak fylder lokalet.

Erhversprisen overræ kkes til Business Fredericias generalforsamling
Vi vil se frem til, at vi igen kan mødes til Business Fredericias generalforsamling, hvor vi
her vil overrække Business Fredericias Erhvervspris 2020. Erhvervsprisen er derfor stadig
meget aktuel - overrækkelsen er blot rykket.
Business Fredericias generalforsamling er rykket til maj 2021. Som videre
konsekvens af Corona-restriktioner, så har Business Fredericias Bestyrelse valgt at rykke
den planlagte generalforsamling til maj 2021, hvor vi, som nævnt ovenfor, vil overrække
Business Fredericias Erhvervspris.
Vi glæder os til at kunne mødes igen, og håber maj 2021, er det helt rigtige tidspunt at
samles og mødes om erhvervslivet i Fredericia kommune. Der vil snarest muligt blive
meldt en dato ud for Business Fredericias generalforsamling.

Kommunen køber Messe C's bygninger
for 62 millioner kroner

Foto: Venligs t lånt fra Mes s e C's hjemmes ide.
Artikeludpluk fra Fredericia Dagblad

Messe C får et tiltræ ngt indskud til økonomien, efter at Fredericia
Kommune har købt bygningerne.
Messe C's bygninger og grunden er nu på kommunale hænder.
Byrådet har besluttet at bruge 62,25 millioner til formålet, skriver kommunen i en
pressemeddelelse:
- Fredericia Byråd køber Messe C’s bygninger og grund og sikrer dermed, at Fredericia
fortsat kan bevare en fremtrædende position som konference- og messeby, skriver
kommunen i pressemeddelelsen.

Læs den fulde artikel fra Fredericia Dagblad her

CO2-neutral fra dag 1: Google åbner et af
verdens grønneste datacentre ved
Fredericia

Foto: Venligs t lånt af Fredericia Avis en. Artikel: Skrevet af Fredericia Avis en

Efter godt to års arbejde indvier Google i dag sit nye datacenter ved
Fredericia.

Byggeriet til 4,5 mia. kroner skaber jobs, økonomisk aktivitet og sikrer direkte støtte til
lokale projekter inden for fx uddannelse og kultur. Nyopførte solcelleparker rundt om i
landet holder centrets energiforbrug CO2-neutralt.
Google åbner i dag et nyt kapitel i sin tilstedeværelse i Danmark. Efter to års
bygningsarbejde kan Google sammen med Fredericia Kommune indvie sit nye datacenter
ved Taulov, som har kostet 4,5 mia. kroner at opføre og beskæftiget flere tusinde i
byggeprocessen.
Datacentret ved Fredericia er CO2-neutralt fra dag 1. Det skyldes, at Google samtidig
med datacentret har investeret i fem solcelleparker rundt om i landet med en samlet
kapacitet på 160MW. Dermed mere end opvejes hele elektricitetsforbruget af tilsvarende
grøn strøm fra solceller. Og mens Googles datacentre generelt er mere energieffektive
end gennemsnittet, bliver datacentret i Fredericia et af de grønneste i verden målt på
antal timer med direkte grøn strøm...

Læs hele artiklen her.

DI-analysen 2020

Den lokale erhvervsklimamåling - foranalyse fra erhvervsdirektør,
Kristian Bendix Drejer
Vi er utrolige glade for de positive elementer, som DI-analysen viser, eksempelvis vores
image, og også vores fysiske muligheder og rammer til virksomhederne. Når det er sagt,
så er et fald fra nummer 14 til nummer 36 ikke tilfredsstillende. Vi vil i Business Fredericia
omgående analysere og derefter fokusere på de dele af undersøgelsen, hvor vi skal
arbejde hårdt og målrettet for at gøre det bedre for vores virksomheder i Fredericia
Kommune. Analysen viser også, at vi har fået point for vores infrastruktur, som
politikerne har prioriteret meget højt. 2020 har været et særligt år på alle parametre,
hvor vi har arbejdet hårdt for at løfte vores by.
Når jeg indledningsvis analyserer på målingen, så er det i øjenfaldende, at særligt
byggesagsbehandlingen er faldet meget på erhvervsklimavenligheden og det er gået ud
over den generelle tilfredshed i målingen. Dette vil derfor blive et fokusområde, hvor vi
omgående vil arbejde på at skabe en bedre dialog og skabe hurtigere og mere fleksible
løsninger.
Fredericia kommune har stadig, som en af de få en dækningsafgift, og denne
dækningsafgift er generelt en stor udfordring i DI-analysen, hvor den vægter tungt.
Erhvervslivet ser gerne en udfasning af dækningsafgiften, så vi har samme vilkår, som de
fleste andre kommuner i Danmark.

Historisk set har vi taget mange trin op ad trappestigen mod en bedre placering i vores
lokale erhvervsklimamåling, og vi vil i Business Fredericia arbejde hårdt for, at vi fortsat
fastholder et godt erhvervsklima.
Mange hilsner
Erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer, Business Fredericia

ARRANGEMENTER
Mellemleder Netværk
16. december kl. 7.00-10.00. Mellemlederrollen kan
væ re en udfordrende position - få et fortroligt
netvæ rk med andre, hvor I sammen videndeler og
erfaringsudveksler omkring dét at væ re
mellemleder. Læ s mere om dette måneds
tema her.

Ejerleder & Direktør Netværk
17. december kl. 7.00-10.00. Få et professionelt
frirum med personer i samme position, som dig selv, og
få inspiration til din roller som ejerleder eller
direktør. Læs mere om temaet her.

Motions Netværk
Få pulsen op og mød nye, spæ ndende
erhvervsfolk i uformelle rammer i vores motionsog erhvervsnetvæ rk.
Fast ugentligt, mandage kl. 6.30-9.00. Få motion ind
i din uge og få dyrket dine relationer til andre
erhvervsfolk. Her kan du udvikle din virksomhed via
viden, netværk og gode idéer fra deltagerne i netværket. Læs mere her. Netværket er

hver uge til og med d. 7. december, hvor nyt netværk starter igen.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER
Få hurtigt overblik over Business

Fredericias nye medlemmer
Callo Nicolaisen Compagni
Experience Fredericia
KB Autoservice ApS
Valuezon Nordic ApS

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 nyheds brev

