
 
 

B2B Vestsjælland 
Referat af netværksmøde mandag d. 27-6-16 
 
Tid: kl. 8:00-10:00  
Sted: Terapihaven, Halkevadvej 2, 4200 Slagelse  
Vært: Eva Biehe 
Mødeleder: Britta Olsson 

 

1. Nyt fra styregruppen: 

- Britta fortalte, at styregruppen har planlagt møderne til resten af året, information om 

mødesteder og oplægsholdere findes på B2B hjemmeside 

- Ronnie har oprettet en åben gruppe ”B2B Vestsjælland” på Facebook. Formålet er at netværket 

skal have ”ansigt udadtil” på sociale medier og i sidste ende tiltrække flere medlemmer. Alle 

medlemmer opfordres til, at skabe aktivitet på siden, ved at dele info. om relevante 

arrangementer, links, osv. 

- Styregruppen foreslår et nyt spændende projekt som har til formål at forbedre medlemmernes 

evne til, at præsentere sig selv og sin virksomhed og i det hele taget at blive bedre til, at tale til 

publikum: til næste møde (i august) bliver de medlemmer, der ønsker det, filmet ved deres 

præsentationer. Til mødet i september afholder vi en lille workshop, hvor præsentationerne 

bliver gennemset og deltager giver feedback. Grace Production står for at filme 

præsentationerne. De fleste medlemmer har udtrykt vilje til at deltage i projektet, og hermed 

blev der besluttet, at det bliver gennemført. 

- Styregruppen foreslår, at B2B Vestsjælland I samarbejde med ErhvervsAkademiet arrangerer et 

mini-kursus i præsentations teknik inden det planlagte netværksmøde i august. De fleste har 

udtrykt interesse i at deltage i dette kursus, så styregruppen arbejder videre på at vælge dag og 

aftale betingelserne med ErhvervsAkademiet. Medlemmerne får en særskilt invitation til dette 

kursus, når alle detaljer er på plads. ErhevrvsAkademiet stiller også en underviser/ekspert i 

præsentationsteknik til rådighed til vores møde i september, når præsentationerne skal 

gennemses og hvor underviser kan bidrage med feedback.  

 

2. Der var 15 medlemmer til stede og 2 gæster, 3 medlemmer udeblev uden afbud. 

 

3. Eva Biehe præsenterede sin virksomhed ”Terapihaven” og satte ord på, hvorfor mødet blev afholdt 

i hendes private have. Et tankevækkende indlæg. 

 

4. Trine Hastrup, konsulentchef fra Væksthus Sjælland, fortalte om Væksthuset og gav et kort overblik 

over de tilbud virksomhederne kan benytte sig af hos Væksthuset og hos Slagelse Erhvervscenter, 

som Væksthuset samarbejder med. Medlemmerne har blandt andet vist særlig interesse for et 

kursusforløb ”Raketvækst”, som Slagelse Erhvervscenter udbyder i samarbejde med Væksthus 

Sjælland. Mere info om kursus og tilmelding bliver sendt til medlemmerne efter mødet.  

 



 
5. Næste møde afholdes den 30. august hos Ramirent, adressen: Trafikcenter Allé 23, 2400 Slagelse. 

På dette møde er der et indlæg om brug af LinkedIn professionelt. Ligesom Jimmy/Ramirent vil 

fortælle om sin virksomhed og alle vores præsentationer bliver filmet. 

 

 

 

GOD SOMMER TIL JER ALLE OG PÅ GENSYN TIL AUGUST  
  

 

 

 


