Referat
Bestyrelsesmøde, Port House, den 17.05.2022 kl. 8.30 – 10.00
Deltager: Torben Aldershaab, Rune D. Rasmussen, Kristian B. Drejer, Kim Thorstein-Nielsen,
Lone Nielsen
Fraværende: Mikkel Østergaard, Claus Terkelsen, Marianne Asbæk Lehmann Nielsen

Dagsorden:

Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt.
Orientering fra formanden
Under punktet orientering fra formanden, kunne Torben Aldershaab berette at han har haft
et møde vedr. CoopCrew med Anders Ladegaard og Jeanette fra Fredericia Kommune
samt Mikkel Villadsen fra CoopCrew. Anders Ladegaard og Jeanette mente at de nemt
kunne skaffe unge efter 10´ende klasse til dette projekt.
For at projektet CoopCrew kan komme i gang, skal der afstemmes ”hvem-gør-hvad”. Hvem
kan og skal drive projektet og finde virksomheder og unge der kan sættes sammen.
Torben Aldershaab vil tage kontakt til John Pagaard for at høre om han kan gøre noget, og
om det evt. er noget som skal erstatte arrangementet ”Snak & Æd”.
Torben Aldershaab har lige ledes fået aftalt en dato med Kommunaldirektør Camilla
Nowak, og håber nu at komme videre i snakken om mandskab til Taulov Transportcenter.
På mødet vil de også komme ind på den tidligere omtalte analyse der skal laves, for at
kunne afdække hvilke behov for ekstra arbejdskraft der vil være, for Transport & Logistik
virksomhederne de næste år frem.
Bestyrelsen besluttede at de vil give kr. 50.000,- til analysen, resten må fordeles mellem
Fredericia Kommune og andre aktører.

Orientering fra Kristian Bendix Drejer / Business Fredericia
Kristian Bendix Drejer kunne berette at der er udsendt invitation ud vedr. et arrangement
som Fredericia Kommune vil afholde for erhvervslivet som hedder: Vision2032: Fredericia,
hvor skal vi hen?
Business Fredericia har en vision som erhvervslivet allerede arbejder godt hen i mod. Men
Fredericia Kommune vil også have en vision indenfor erhvervslivet.
Dette arrangement er vigtigt at deltage i for virksomhederne, da man på dette møde kan
vise interesse.
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Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne.
Intet til dette punkt.

- Evt.
På næste bestyrelsesmøde skal der findes en dato for strategimøde efter sommerferien.
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