
 
 

B2B Vestsjælland 
Referat af netværksmøde tirsdag d. 30-8-16 
 
Tid: kl. 8:00-10:00  
Sted: Ramirent, Trafikcenter Allé 23, 4200 Slagelse  
Vært: Jimmy Wulff 
Mødeleder: Britta Olsson 

 

1. Nyt fra styregruppen: 

- Britta fortalte, at netværkets åbne facebook begyndte at ´virke´ og at der nu ses interesserede 

der, som ikke er med i netværket. Alle medlemmer opfordres fortsat til, at skabe aktivitet på 

siden, ved at dele info. om relevante arrangementer, links, osv. 

- Michael Søhof er blevet ’arbejdsramt’ og har derfor valgt at træde ud af styregruppen for 

resten af året. Britta lage derfor op til, at der skulle vælges en suppleant som erstatning af 

Michael. Michael Thy blev valgt til styregruppen og vil blive inviteret til de kommende 

styrgruppemøder gennem Britta. 

- På vegne af Tatiana/Erhvervscenteret informerede Britta om det nye kommende projekt ’Soft 

LEAN Landing, hvor der afholdes informationsmøde på Willemoesvej d. 7-9-16 kl. 15-17. Der er 

lagt et link ud til arrangementet på netværkets lukkede FB-side. Tatiana opfordres til også at 

ligge det på den åbne side. 

 

 

2. Der var 17 medlemmer til stede og 4 gæster, 1 medlemmer udeblev uden afbud. 

 

3. Jimmy Wulff præsenterede kort Ramirent og de lokaler vi sad i. 

 

4. Ved præsentationsrunden valgt ALLE medlemmer, at gå foran kameraet og lade sin præsentation 

filmet. Filmene bliver vist ved næste netværksmøde på Erhvervsakademiet, som præsentationen. 

Der vil være afsat tid til at få feedback på præsentationerne, men KUN for dem der er blev filmet, 

andre præsentere sig som vanligt. 

 

5. Martin Lund fra LinkedInsider.dk, gav et brugbart indlæg om brugen af LinkedIn professionel ift. 

vores virksomheder. Martin sender sit materiale til Britta, som sørger for at ligge det op på vores 

hjemmeside og holde vores medlemmer orienteret, når det er sket. Martin fortalte at de normalt 

bruge 5 timer til en sådan gennemgang af LinkedIn, men at han i dagens anledning havde valgt 

nogle særlige områder ud, der matchede den tid han havde til rådighed. 

 

Martin delte gavekort ud til alle tilstedeværende, pålydende 500 kr. til brug på et af deres åbne 

kurser. Styregruppen snakkede med Martin om, at vi kunne bruge gavekortene på, at få lavet et 

fælles kursus for hele netværket, det arbejder styregruppen videre på. 

 



 
 

6. Næste møde afholdes den 28. september på Erhvervsakademi Sjælland, adressen: Bredahlsgade 

1, 4200 Slagelse. På dette møde vil der blive givet feedback på videopræsentationerne, liges om 

Akademichef Vibeke Toft Müller, vil fortælle om erhvervsakademiet og de muligheder vi som 

virksomheder har for et samarbejde. 

 

 

 

 


