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 Referat af Vækstforums møde den 2. november 2006 

 

Afbud: 

• Lone Færch, direktør, Færch Holding A/S 

• Lisbeth Thyge Frandsen, adm. direktør, BDO ScanRevi-

sion 

• Niels Mikkelsen, gårdejer 

• Laurits B. Holm-Nielsen, rektor Aarhus Universitet 

• Gitte Grønbæk, forstander, Vitus Bering, Horsens 

• Poul Müller, FU, Region Midtjylland 

 

Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden 

Som indstillet 

 

Punkt 2 – Mødested for kommende møder i Vækstforum 

Vækstforum besluttede, at fremtidige møder skal afholdes på 
institutioner og virksomheder i Region Midtjylland. 

 

Der skal i forbindelse med mødet afsættes 1 time til eventuel 
præsentation af den pågældende institution eller virksomhed.  

 

Der skal ved næste møde i Vækstforum foreligge en revideret 
mødeplan for 2007. 

 



 

Punkt 3 – Tredje udkast til erhvervsudviklingsstrategi 
Erhvervsudviklingsstrategien blev godkendt og er nu fremsendt til 
Danmarks Vækstråd. 
 
Der var konkrete bemærkninger til sprogbrug, som efterfølgende 
er indføjet i dokumentet.  
 
Se bilag 1. 
 
Punkt 4 – Afrapportering fra tænketankene 
Formændene for de enkelte tænketanke fremlagde 
hovedresultaterne af tænketankenes arbejde – se bilag 2 vedlagte 
præsentationer. 
 
Punkt 5 – Første udkast til handlingsplan 

Der var en generel drøftelse af handlingsplanen, hvor Vækstforum 
besluttede at fastholde den grundlæggende prioritering i forhold til 
initiativer og temaer med få ændringer i forhold til krav til antal 
deltagende kommuner og antallet af kriterier som bør opfyldes. 

I forhold til en egentlig prioritering af konkrete indsatsområder 
blev det besluttet, at Vækstforums medlemmer kunne meddele 
sekretariatet deres holdninger og kommentarer frem til den 15. 
november. Der blev foreslået indsatsområder som f. eks. 1 – 2 
mega-projekter, vedr. f.eks. energi og miljø, samt evt. Skejby, 
iværksætteri, en fokusering på ledelsesudvikling og markedsplads 
for højtuddannede, etablering af et videncenter for 
kompetenceudvikling, samt en indsats i forhold kompeten-
ceudvikling for de kortuddannede. 
 
Der var bred enighed i forhold til den økonomiske ressource-
fordeling med 80% til initiativer og temaer og 20 % til ram-
meprojekter. 
 
Sekretariatet vil arbejde videre med handlingsplanen frem næste 
møde i Vækstforum. 
 
Punkt 6 – Partnerskabsaftaler, herunder tidsplan 
Som indstillet. 
 
Punkt 7 – Kommunikationsstrategi for vækstforum 
Som indstillet. 
 
Punkt 8 – Konference til præsentation af Erhvervsudvik-
lingsstrategi og handlingsplan 
Som indstillet. 
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Punkt 9 – Iværksætterhus og EU-kontor i Bruxelles 
Som indstillet 
 
Følgende er udpeget som repræsentanter til bestyrelsen for det 
regionale iværksætterhus: 

  

• Viggo Nielsen, FU Region Midtjylland 
• Niels Jensen, VARO Specialmaskiner, Hornslet 

 
Til bestyrelsen for Bruxelleskontoret udpegedes: 
 

• T. B. Larsen, adm. direktør, FAA Holding 
• Uddannelsesinstitution – der var enighed om at tilbyde 

denne post til Aarhus Universitet 
 
Punkt 10 – Grænseoverskridende arbejde 
Som indstillet. 
 
Punkt 11 - Orientering om økonomien i 2007 for Vækst 
forum ved formanden for Vækstforum 
 
Punkt 12 – Orientering om 2. møde i Danmarks 
Vækstråd ved formanden for Vækstforum 
 
Punkt 13 – Eventuelt 
Ingen bemærkninger 
 
Punkt 14 – Orienteringspunkter 
Som indstillet 
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