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B2B Vestsjælland  
Referat af netværksmøde Mandag d. 30-01-2017  
Tid: kl. 8:00-10:00  
Sted: Slagelse erhvervscenter, Willemoesvej 2, 4200 Slagelse  
Vært: Tatjana Lindegaard 
Mødeleder: Formand Britta Olsson 

 

  
1. Ny bestyrelse, ”ny” forening 

 

Overgang til forening gået fint, det har været en stor omgang. Bestyrelse er konstitueret med 

Britta Olsson - Formand, Michael Thy - Næstformand, Roni Jørgensen bestyrelsesmedlem, 

Tatjana Lindegaard suppleant og Ronni Banerjee suppleant. Revisor Thomas Andersen,  

revisorsuppleant  Lars E. Poulsen og  bogholder  Inger Vincentz. 

Planer for året: 
- Møde planlagt i Slagelse svømmehal, flyttet til efteråret, Dennis Dahl fra Comvell 

Korsør(Ørnumvej) byder ind med at afholde mødet. D. 28-02-2017.  

- Britta opfordrer medlemmer til at byde ind, til at afholde møder samt komme med 

indlæg, eller komme med til et dilemma der kan tage op på et netværksmøde. 

- Opfordre medlemmer til at mødes over en kop kaffe for at vi alle kan lære hinanden 

bedre at kende. 

Ændring af arbejdsopgaver: 

- Michael Thy varetager sociale medier og Roni sørger for referater og opfølgning på 

gæster.  

Farvel til: 

- Medlem Michael Søhof - farvecenteret, vi takker for indsats i styregruppen.   

Nye medlemmer: 

- Christina kabel fra Christina Kabel kommunikation og PR samt Michelle Hasselbalch 

Pedersen fra SDU. 

Sociale medier:  

- Nyt vedr. Facebook, Michael Thy beretter at der er 22 medlemmer i den lukkede 

gruppe og 22 likes på den åben side. Opfordre medlemmer til at dele de gode 

oplevelser der er i netværket. 

- Som et nyt tiltag vil det være muligt for 2-3 medlemmer pr. måned at promovere sig på 

facebooksiden, med en kundecase. 

- Retningsliner for facebook vil blive gennemgået og opfrisket. 

 

2. Præsentationsrunde 
 

Før præsentationsrunde gør Thomas - DRSS opmærksom på, at der er inviteres til reception på 

Langes Gård 26, 4200 Slagelse. Baggrunden er at 4 virksomheder er gået samme og startet et 

kontorfællesskab, her blandt 2 af virksomhederne i netværket. 
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- Efter de fremmødte 20 medlemmers præsentation går ordet videre til gæsterne. 
- Denis Dahl, Hotelchef  fra Comwel i Korsør 
- Else Kathrine Friis, Friss Solution  
- Bente Hansen, PQ consult, Hjælper firmaer med offentlige udbud 
- Anne Marie marquadsen, Konsulentfirma, den gode dagsinstitution 
- Jørn Dirksen Diels + co, Revision 
- Suzanne Bauerfeind  Satisfactor  
- Mie Levy, My story place 

 
- Michael Thy Informere, at man kan deltage som gæst 2 gange. Forklare også lidt om vores 

vedtægter, hvis der skulle være en gæst med, der er i samme branche som et medlem. Vi ligger 
op til i netværket at der skal være plads til alle, skulle der være overlap, så vil man tage en snak 
om det. Dog er det medlemmet der bestemmer om de vil byde andre velkommen som er i 
samme branche. 

 

3. Oplæg fra SDU ved Michelle H. Pedersen 
 

- Kort præsentation om sammenarbejdet med SDU.  
- Samarbejde bla. med en forsker, om en konkret case eller problemstilling. 
- Næste projekt der skal arbejdes med er CSR (virksomhedens sociale ansvar). 

 
- SDU tilbyder strategi på sociale medier, hjælp med ansættelse af studentermedarbejder samt 

virksomhedspraktikant og søger virksomheder der har udfordringer. Tager gerne en dialog 
omkring virksomhedens udfordringer. 

 

- D. 01-03-2017 er der studenterjobdating, tilmeldingsfrist for virksomheder er d. 03-02-2017  
 

 

4. Opsamling og afrunding 

- Britta Informere, at hun har i sammenarbejde med Selandia taget 2 praktikanter ind, hvor den 

ene skal arbejde for hendes virksomhed og den anden som har valgt at gå i iværksætterpraktik, 

skal hun fungere som mentor, det er planen at han i sit forløb skal arbejde med B2Bs 

hjemmeside. 

- Michael informerer om bestyrelsen plan for kommende møder, hvor der vil komme indslag på 

møder omkring nogle relevante emner. Måde ift. de planlagte møder men også emner mellem 

møderne i form af møder/workshops hvor man får mere viden.  Ønsker og forslag til emner er 

velkommen. 

- Næste møde afholdes d. 28-02-2017 på Comwel i Korsør, Ørnumvej 6. 

- Tatiana gør opmærksom på der er lagt materiale fra Slagelse erhvervscenter omkring events og 

kursus. 

- Mødet afholdt i god ro og orden, der var 20 medlemmer og 7 gæster til stede 

 

 

 


