
Referat af B2B møde onsdag d. 28-9-2016  
 
Tid: kl. 8:00-10:00  
Sted: Erhvervsakademiet, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse  
Vært: Vibeke Toft Müller  
 

1.  18 medlemmer og 6 gæster deltog i mødet. 7 meldt afbud. 
 

2. Nyt fra styregruppen: 
- Styregruppen er begyndt på at undersøge mulighederne for, at netværket kunne blive 

100% selvstændigt i 2017. Ifølge aftalen med Slagelse Erhvervscenter skulle centeret 
stille en underskudsgaranti til udgangen af 2016, således at netværket kunne prøve at 
køre på egen hånd og se, om økonomien kunne hænge sammen. Samt er der også stillet 
en ressource til repræsentation af Slagelse Erhvervscenter i styregruppen (Majlinda, og 
senere Tatiana) for at gennemføre en blød overgang fra Erhvervscenterets regi, til at 
blive en selvstændig netværksgruppe. Nu har netværket snart kørt i 1 år med succes og 
derfor lægger styregruppen op til, at gruppen bliver registreret som forening.  

- Styregruppen arbejder på at skabe et bredere samarbejde med lokale 
uddannelsesinstitutioner (både erhvervsuddannelser og universitetsuddannelser) mht. 
praktik, studiejobs eller enkelte projekter, som kan skabe værdi både for virksomheder 
og studerende. Denne idé fik opbakning af netværket, så styregruppen fortsætter med 
at arbejde med de mange muligheder, som den slags samarbejde byder på.  

- Styregruppen vil gerne have input til idéer til de årlige priser, netværket skal uddele i 
udgangen af året: årets netværker og årets vært (den der har haft flest gæster med).  
 

3. Projekt ”Videopræsentationer” 
- Optagelserne af medlemmernes præsentationer blev vist og kommenteret af både 

medlemmer og Erhvervsakademiets ekspert. Der kom rigtig mange gode og brugbare 
idéer i den feedback, virksomhederne fik på mødet. I det hele taget var projektet om 
Videopræsentationer en succes, og alle medlemmer fik lært en masse om elevatortale 
og sin egen præstation, trods den store nervøsitet som de fleste havde inden optagelsen. 

- Styregruppen finder ud af, hvordan medlemmerne får links til deres egne 
videopræsentationer - om de må lægges på Youtube som offentligtilgængelige, eller man 
skal finde en anden måde at distribuere dem på. 

 
4. Vibeke Toft Müller fortalte om Erhvervsakademiet og de uddannelser, kurser og 

efteruddannelser, de tilbyder.  
 

5. Næste møde afholdes den 27. oktober kl. 08.00-10.00 hos Nilpeter, adressen:  Elmedalsvej 20-22, 
4200 Slagelse 

 


