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Formandsberetning 2021 KE: 
 

Velkommen: 

Dette års generalforsamling, blev afholdt på den utraditionelle måde, da det blev et virtuelt 

møde. Vi har helt op mod afholdelsen drøftet i den siddende bestyrelse, om vi skulle udskyde 

til vi kunne lave en fysisk afholdelse, som sidste år. Men af lære netop fra sidste år hvor vi 

skubbede afholdelsen, så mistede vi rent bestyrelsesmæssigt noget arbejdstid til dette års 

arbejde. Derfor er jeg også som formand glad for at vi gennemfører generalforsamlingen nu og 

får sat den nye bestyrelse ind, så såvel de nye tiltrædende som de udtrædende kan komme 

videre. 

Året 2021 blev et underligt bestyrelses-år, hvor covid19 fik en kraftig påvirkning på vores 

udfoldelsesmuligheder og vort fokus – men da bestyrelsesåret går fra marts til marts, så var 

det måske som forventet, da vi ved sidste generalforsamling, jo allerede havde været igennem 

1. fase af pandemien. 

  

Bestyrelsen: 

 

Bestyrelsessammensætningen:    

Sammensætningen af sidste års bestyrelse har været i bidragende succes – dog foruden et 

udtrædende medlem fra gruppen. 

Bestyrelsen har arbejdet godt og målrettet og også implementeret den nye 

organisationsstruktur, som vi allerede fra start begyndte at arbejde ud fra. Som tidligere 

nævnt kom vi dog lidt sent i gang pga. tiltrædelsen nærmest lige før en foranstående 

sommerferie, hvorfor at vi mistede lidt momentum i starten. 

Ændringen af sammensætningen betød at Christian Rudolph der var suppleant blev kaldt ind i 

bestyrelsen. Den sidste suppleant Henrik Bach, har også deltaget undervejs med en løbende 

arbejdsindsats.  

Bestyrelsen har igennem året været repræsenteret af: 

• Louise Hauge Gliese 

• Trine Bøgely 

• Heidi Bjerre 

• Kim Hansen 

• Lasse Storm Hansen 

• Anders Poulsen 

• Per Mathiasen 

• Christian Rudolph 

• Henrik Bach (suppleant) 

• Og undertegnede. 

Så tak til alle bestyrelsesmedlemmerne for den gode indsats igennem året.  

Det er også på sin plads at sige stor tak til de 2 der udtræder, som er Trine Bøgely og Anders 

Poulsen – tak for indsatsen igennem de sidste år. 



                                                                               Formandsberetning 2021 

Side 3 af 11 
 

 

Bestyrelsesmøder:    

Bestyrelsen har afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder og nogle stykker ved siden, som for- 

eller opfølgningsmøder. 

 

Organisationsændring:    

Som tidligere nævnt så implementerede vi vores organisationsændring, der inddelte 

bestyrelsens arbejde i 6 segmenter, som er: 

• Medlemsgruppen 

• Centrumgruppen 

• Mediegruppen 

• Projektgruppen 

• Økonomigruppen 

• Udvikling og politikgruppen 

Ligeledes har mødestrukturen været anderledes, da vores digitale platform har fordret at hvert 

bestyrelsesmedlem kan egen-granske forud for vores møder – og dermed at møderne som 

regel har været målrettet de afstemninger eller konkrete drøftelser vi havde på agendaen, i 

stedet for orientering. Vi har som bestyrelse mere at lære af denne form, men vil helt sikkert 

få et større udbytte af vores konkrete bestyrelsesmøder, i takt med at formen bliver 

”hverdag”. Orienteringen foregår derfor nu alene fra de forskellige segmenters facilitatorer, 

hvilket har fungeret godt. 

I hver gruppe er der arbejdet med leverancer og eksekveringer indenfor det scope som 

grupperne har haft, men også de ekstra nødvendigheder på de fokusområder der er tilkommet 

fx ifbm. Covid19 konsekvenser for vores medlemmer. 

 

Bestyrelsens arbejde:    

Bestyrelsens medlemmer har også deltaget i de mange forskellige udvalgsarbejder, herunder 

b.la. Action forum, Bymidtegruppe, Politisamarbejdet benævnt Lokalrådet, Lokalt 

Arbejdsmarkeds Råd, Kulturen som driver samt mange flere.  

Foruden alt dette, så har vi også faciliteret de besøg, netværksmøder og ”kald” der har været 

på foreningen tilstedeværelse.   

Sidste år lavede vi en vedtægtsændring der definererede foreningens arbejde endnu mere 

klart, i forhold til vores opdrag, men også mere i takt med vores medlemmers grundlag. Det 

har måske ikke medført de store ændringer fra før, men vores ønske om at sørge for at vores 

medlemmer kommer i spil til opgaver er højnet væsentligt – og vi er blevet mere selektive på 

hvad vi går ind i end før. 

Bestyrelsen har også arbejdet målrettet med rapporten ”Fremtidens Korsør” – et 

strategiarbejde for byen – og en viderebearbejdning siden strategien for foreningen som vi 

afsluttede i år 2019. Vi har i den anførte rapport ”Fremtidens Korsør”, opdelt denne i 2 afsnit, 

henholdsvis ”den korte bane” og ”den lange bane”. Den korte bane er færdigbehandlet og 

justeret og godkendt til eksekvering – hvorfor den også allerede er igangsat, hvilket jeg vil 

komme ind på senere. Næste skridt omkring færdigbehandlingen af ”den lange bane” bliver en 

af de første opgaver for den nye bestyrelse at arbejde med og her er byens mere centrale dele 

under behandling. 
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Samarbejde:    

Vi har igennem året haft et godt samarbejde mellem de aktører og interessenter der er i vores 

område samt vores kommune. 

Samarbejdet mellem de andre erhvervsforeninger, kommunen samt Slagelse erhvervscenteret 

har været usædvanligt godt – og det gode samarbejde og de tiltag vi har arbejdet for igennem 

de seneste år, begynder også at bære frugt – så det er stor tiltro til fremtiden, at jeg som 

formand har rangeret pointene på ”forventnings-barometeret” i toppen af dette barometer – 

så tak til Business Slagelse, Skælskør Erhvervsforening og Slagelse Erhvervscenter for 

samarbejdet.  

Vi bør her som forening også sende en stor tak til vores kommune, for den forståelse og støtte 

som de har givet os – og de andre erhvervsforeninger. Foruden konkret kontingentfrihed i 

2020 og nu også i 2021, så har der været allokeret tilskud til hjælp for vores medlemmer ifbm. 

Covid19. Vores tætte dialog med kommunens borgmester, udvalgsformand, begge sider af 

byrådet samt embedsværket, har været godt og forstående – så en stor tak til dem for dette 

konstruktive samarbejde herfra. 

Jeg tænker at vores tilgang til at være løsningsorienteret og forsøge at samle byen, også giver 

et bedre samarbejde til de allerede tætte relationer – hvilket er et bevis på, at hvis vi som 

forening er velargumenterende og klar på vores strategi for såvel byen som foreningen, så vi 

deraf bliver hørt hvilke elementer vi har direkte bevis på i det forgangne år, fx med 

Forskønnelsesprojektet af Tårnborgvej, som pt. er indstillet til at få midler til at blive en 

realitet. 

Vi har også forsøgt at arbejde målrettet med at etablere flere og nye samarbejdspartnere end 

de vi allerede har haft. Noget er lykkedes bedre end andre, men de kræfter som bestyrelsen 

lægger i disse tiltag, er ikke spildte uanset om det bliver eller ikke bliver til noget. Vi har på 

denne ”rejse” lært, at vi som forening bliver nødt til at tage teten for byens skyld – da der 

ellers er en tendens til, at det ender op i ingenting. Vi har derfor arbejdet mere målrettet med 

at komme denne NATO-modle (No Act Talk Only) til livs. En lære vi i det forgangne år har 

evalueret til at være en nødvendighed, hvorfor det nu er vores udspring til, at vi går ind i 

noget for at skabe noget, og det kan såvel være strategi, projektopgaver etc. 

 

Erhvervs- og almen borgerbosætning:    

Erhvervsforeningen har i samarbejde med SEC set nye muligheder for erhvervslivet i Korsør og 

omegn.  

Vort øje er fokuseret rettet på den mulighed der ligger herunder – med den transformation der 

er tilstede for såvel erhverv som borgere, for at finde god infrastruktur og privat frihed til at 

bosætte sig her. Vi har her også mange muligheder, hvilket vi forsøger at aktivere med de nye 

tendenser der er kommet bl.a. med covid.   

  

Ny hjemmeside og webshop:    

Ifbm. kontingentfriheden i 2020, så valgte vi at få lavet en ny hjemmeside med tilhørende 

webshop. Dette for at minimere vores omkostninger til b.al. bogholder, da det var manuelt 

tidligere, men også da vi ikke var sikker på at det tidligere system (som vi ellers havde forsøgt 

at opdatere) faktisk kunne udsende beskeder fx nyhedsbreve til vores medlemmer.  
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Det var dog en disposition der ikke lod sig gennemføre uden problemer – og dette da systemet 

dels blev voldsomt forsinket og derefter også har haft nogle tekniske udfordringer eller 

manglende ”kørekorts-forståelse” fra vores side. Vi burde dog være igennem nu så vi kan 

begynde at få det fulde udbytte af det nye system.    

 

Medlemstilgang/frafald:    

Vi har haft en lille stigning i vores medlemsantal – men samtidig har vi har store udfordringer 

med at få flyttet medlemmer over til vores nye system, hvilket har kostet ressourcer for 

foreningen. 

Med den netop nye bevilligede kontingentfrihed, så er medlemsudvalget i gang med en 

kampagne til alle virksomheder i vores område, for at få alle med som medlemmer, ligesom at 

udvalget vil fortsætte med at få de resterende med over på den nye hjemmeside og sikre, at 

medlemmerne får oprettet sig med de ekstra muligheder som givet, bl.a. omkring beskrivelse 

af deres ydelser i såvel ydelseskatalog som på hjemmesiden mv.   

 

Synlighed og oplysning om vort virke:    

Vi har med medieudvalget skabt kontinuerlig synlighed i forskellige magasiner og aviser. Vi var 

også i radioen P4 da M/F Broen ”kom hjem”, ligesom vi også har været Korsør lokalradio, b.la. 

sammen med borgmesteren. 

Vi har forsøgt at være vedvarende i vores formidling på SoMe kanalerne, som rummer 

Facebook, Instagram og Linked-In – ligesom at vi med vores nye hjemmeside har fået et nyt 

formidlingssted som vi benytter til informationer for medlemmerne og hvorfra vores 

nyhedsbreve også udgår.  En del af vores opslag har været om Covid19 fx restriktioner, 

hjælpepakker og de tiltag vi selv har gjort.   

Vi har forsøgt at få integreret en struktur på vedligeholdsniveauet for Husk Handl Lokalt 

hjemmesiden, hvilket jeg kommer tilbage til lidt senere. 

Vi har ligeledes deltaget i adskillige møder for at fremme foreningens interesser og vist 

engagement og holdningstilkendegivelse, generelt – og til trods for Covid19 – har vi forsøgt at 

være med og fortælle om vort virke. 

 

Aktivitetsniveau:  

Det har været et forunderligt år for foreningen – hvor alle restriktionerne har medført en 

opbremsning og adfærdsændring i vores aktiviteter.   

Dog har vi alligevel formået at afholde møder b.la. med: 

• Virksomhedsbesøg hos Fazade 

• Fællesmøde med de andre erhvervsforeninger på M/F Broen 

• Fælles morgenmøde på Glasværket hvor Slagelse kommunes indkøbschef fortalte om 

mulighederne for at komme på kommunens liste 

• Fælles morgenmøde på Comwell Korsør for Erhvervsforeningen og City 

• City morgenmøder 

• Virtuel juletræstænding  

• Virtuelt medlemsmøde 

Vi har også tidligere fastlagte fysiske møder der ligger klar, så vi håber vi snart kan mødes 

igen, da det selvfølgelig giver noget andet end de virtuelle seancer. 
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Økonomisk støtte fra foreningen:    

Vi har ikke givet de bidrag vi normalt giver, hvilket i høj grad hænger sammen med at mange 

af aktiviteterne er blevet aflyst pga. Covid. Enkelte formåede dog at nå at få afholdt deres 

events og af disse hvor vi har støttet kan nævnes: 

• M/F Broen vender hjem. 

• Mindre støtte til rep. af skibet Hanne Berit ifbm. skade på skibet. 

• Active Days. 

• Cityforeningens aktiviteter. 

 

Vi valgte ifbm. Covid19 at tilbyde de medlemmer der ingen hjemmeside havde, at de kunne få 

sponsoreret en sådan af foreningen – men ingen tog imod tilbuddet, besynderligt nok. 

 

Legatuddeling:    

I dette år, har vi haft 2 ansøgninger til vores legat. I den forbindelse er der givet tilsagn om 

støtte til den ene ansøger. 

 

Konkrete arbejdsleverancer, udover bestyrelsesarbejdet:    

 

Eksisterende projektarbejde:    

I det forgangne år har vi udbygget og arbejdet med diverse projektarbejder – jeg vil her 

gennemgå et udpluk af disse: 

 

Husk Handl Lokalt kampagnen:    

I nærværende bestyrelses-år, der har vi arbejdet med at finde retningen på den kampagne der 

blev skudt i gang med pandemiens kommen. Vi har arbejdet med at finde fodfæste for siden 

og forsøgt at udvikle tanker til det som siden skal være, når Covid19 er ovre. Derfor er siden 

også blevet ændret lidt og indeholder nu flere ting end da den blev oprettet fra start. Siden 

kommer til at indgå i sammenhæng med andre ”brikker” for byen, og vi håber at alle vil være 

med til at bruge siden så det bliver den nye ”telefonbog” for såvel bosiddende borgere som 

gæster i vort område.  

 

 

M/F Broen:    

1 august kom M/F Broen til Halsskov færgehavn. Det var en festdag for mange korsoranere, 

men det var også kulminationen på flere måneders arbejde i erhvervsforeningen. Som mange 

vil huske, så var vi med fra start, til forhandlingsmøder og til at dagen vil blive husket – dette 

da vi sørgede for filmoptagelse, interviews og praktisk hjælp til at færgen kunne komme ind. 

Vi støttede dermed også økonomisk på enkelte fronter. Hele færgeprojektet er ikke færdigt 

endnu, og vi er stadigvæk med på at løfte hele området derude og sikre at vores medlemmer 

kan tage del i de muligheder, hvor de kan lave handel og det gælder for mange af vores 

medlemssegmenter. 
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Forskønnelsesprojektet:    

Dette projekt er nu rykket nærmere en eksekvering – og som I nok huske er dette projekt 

”født” i erhvervsforeningens projektgruppe. Vi var idé skaber og derfor er det også med 

tilfredshed at første skridt nu er politisk godkendt og hvor der er afsat 17 mio. kr. til første del. 

Vi håber projektet bliver færdigt og klart inden de mange gæster kommer til vores by ifbm. 

tour de France løbet. 

 

Mentorprogrammet, KE bygger bro:    

2020 blev også året hvor vi skubbede mentorprogrammet i gang. Vi har fra 

erhvervsforeningen lært af forløbet indtil nu, så det første skridt har været det store skridt. Vi 

har haft hjulpet 1 ung mand med at få kontakt til virksomheder og på den front har vi leveret. 

Vi er sikre på at det nye år vil generere mere viden og at hjælpen til de unge vil blive større, 

også da vi nu har flere tilbud vi selv som forening skal have afhjulpet og hvor vi så kan 

benytte os af de unge mennesker.  

 

Tour de France:    

Som tidligere nævnt, så har vi en projektgruppe der arbejder med at kunne få det optimale ud 

af tour de France løbet. Da det har været udskudt, er arbejdet her også blevet sat lidt på 

stand-bye, men gruppen er klar til at tage arbejdstøjet på igen inden længe.  

 

Pyloner og pullerter:    

Sammen med de øvrige erhvervsforeninger i vores kommune, har vi haft arbejdet med at få 

opsat pyloner der skal vise de kulturelle aktiviteter her i vores by. Disse er nu klar til 

opsætning, hvorfor at vi håber at se de 2 vi selv skal have på Tårnborgvej og Skovvej, inden 

længe. Hermed vil dette projekt være ved sin afslutning. 

Derudover så er der også en projektgruppe der har arbejdet med pullerter til at sikre at folk 

ikke kører ind i gågaden. Afslutningen af dette projekt, bliver indenfor næste bestyrelsessår. 

Det har også taget længere tid end vi ellers havde forestillet os, men det er mere af 

kommunale årsager end vores bidrag til processen.     

 

Opsummering på årets projektarbejde:  

I det forgangne år har vi udbygget og arbejdet med diverse tiltag for at gøre grundlaget for 

vores 4 medlemsgrupper bedre. Foruden at detailhandlen selvfølgelig har været ramt af Covid-

pandemien, så har vi i det forgangne år også arbejdet med at kigge fremad for at sikre at vi 

som virksomheder såvel produktion, industri, service og detail – kan have det bedste grundlag 

for fremtiden også. 

I vores erhvervsområder er der kommet flere nye virksomheder til – nogle fordi de er flyttet 

fra andre steder, men også helt nye fx Mc Donalds som dermed bringer rigtigt mange 

arbejdspladser til byen. Vores større erhvervsarealer er pt. eftertragtede og der er en 

transformation i gang i vores by – hvor erstatninger og ændringer ruller ind over os – og vi er i 

erhvervsforeningens bestyrelse klar til at gribe disse! 

Erhvervsforeningens bestyrelse har også brugt sin tid på at granske og overveje samt 

diskutere fremtiden for Korsør. Som tidligere nævnt har vi gjort det ifbm. kommunens fokus 

på masterplanen for vores område. Vi har i denne proces opdelt denne øvelse med ”den korte 

bane” og den ”lange bane”. Vi har opfordret til dialog med jer medlemmer om dette – men det 
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har været begrænset hvor meget feedback eller gode ideer/synspunkter vi har fået. 

Førstnævnte ”den korte bane” har vi igangsat nogle færdigdrøftet elementer fra - hvilket vi 

bl.a. har gjort fordi det er en nødvendighed for at få stimuleret grundlaget for vores 

medlemmers ydelser.  

Det er klart at Covid19 har fyldt en del – og også givet de konsekvenser hos vores bys 

detailhandel, hvorfor også at vi har forsøgt at hjælpe hvor vi kunne. En hjælp til 

Cityforeningen, men også med at søge midler og se nye muligheder for at sikre 

eksistensgrundlaget. Da vi sidste år kiggede frem mod Amazons indtrængning på det danske 

marked, så står i vi nu i en anden realitet, hvor den forsinkelse af digitaliseringsprocessen som 

vi mente vi kunne forsinke og dermed udskyde konsekvenserne lidt – for nu at have overhalet 

alle indenom og skubbet forbrugerne direkte til ”Rådhuspladsen” som et andet matador-spil. 

Derfor har vores bymidte også en anden udfordring imod sig i dag, end for blot 1 år siden. Det 

har vi forsøgt i bestyrelsen at vende fra de mørke skyer til de nye muligheder. En del af det, 

har gået fint sammen med de allerede eksisterende projekter som vi havde igangsat fx M/F 

Broens ankomst og forskønnelsen af Tårnborgvej som også skulle stimulere bosætningen, 

hvilke jo vil give et større grundlag for såvel håndværkerne som detailhandlen – men også 

mængden af arbejdskraft til de lokale produktionsvirksomheder. 

Hertil er det vigtigt at pointere at Erhvervsforeningen repræsenterer alle de 4 grupper: 

Produktion, Industri, Detail og Service – og at vores fokus ikke blot er et sted, som enkelte af 

jer medlemmer har givet udtryk for at I føler. Var der krise i byggebranchen, så ville vi også 

have lagt et større fokus der for at hjælpe. Et er, at vi ser bykernen som en vigtig spiller, men 

vi kigger også udover der. Noget af det arbejde vi sidder med, vil stimulere hele byen og alle 

erhvervssegmenter. 

Når vi taler om bykernen, så har vi en udfordring med ”sorte huller” i gadebilledet og en 

manglende tro på at turde åbne butik i bymidten. En anden del er at få et ”førergreb” på det 

indhold der kommer i fx gågaden – så vi sikrer en variation der skaber opfyldelse af 

forbrugerbehov, men også en summende bymidte hvor man kommer fordi der er aktivitet og 

hyggeligt. Da disse forhold betyder så meget for byens eksisterens, også pga. bosætning og en 

årsag til besøgsgæster, så har vi i bestyrelsen arbejdet efter en plan der sikrer at vi ved hvad 

retning vi vil gå. Vi har haft søgt og købt inspiration fra kompetente personer, vi har gransket 

muligheder for at finde det nye for vores by – alt sammen for at skabe grundlaget – også for 

fremtiden.  

 

Kommende projektarbejde, foranlediget af Fremtidens Korsør” den korte bane”:    

Nedenfor her er der en kort beskrivelse med udpluk af tiltag, som vi har eller vil blive 

igangsat: 

 

Turisme sammenfatning:    

Potentialet for turisme i Korsør, har ej været forløst. Erhvervsforeningen har forsøgt at finde 

ud af hvorfor og hvem der sidder med bolden – såvel lokalt som politisk. Vi har derfor sikret 

os, at det bidrag vi nu tager, ikke går imod andres intentioner eller opdrag. Da vi er i en Covid-

tid, så er det det rette tidspunkt at få synliggjort at man kan holde ferie i vores område. 

Foruden at der er overnatningsmuligheder, så er der også en masse at se, ligesom at vi har 

flere strande, skove og en bymidte der hurtigt kan blive hyggelig. Vi ser i erhvervsforeningen 

at Korsør har mulighederne for at blive det nye Skagen. 
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Bymidtetjek:    

Retning for byens detailhandel og servicevirksomheder, herunder udvikling af en mere 

attraktiv bymidte som går hånd i hånd med de planer vi ser for fremtiden, heriblandt 

servicering af gæster, turister og en bedre tiltrækning af ny bosætning. Det skal være en 

spændende bykerne der oser af hygge, åbningstider efter behov og en by der går hånd i hånd 

med det nye Korsør som vi ser og har gransket. 

 

Vestsj. madkammer:    

I takt med at vores by bliver mere attraktiv for gæster (og allerede borgere), så skal vi have 

noget mere lokalt tilbud. Her ser vi at det lokale madkammer kunne være en mulighed. Vi 

ønsker derfor at samle disse aktører og forsøge at få disse ud i vores lokalmiljø, til 

restauranterne og cafeerne og hjem på borgernes middagsborde. Vi vil kunne skabe en 

synlighed omkring alle de gode råvarer og forsøge at iscenesætte Korsør som det nye 

madkammer, støttet af hele Vestsjælland. 

 

 

Sommerhusudlejnings-koncept:    

Vi har igennem den seneste tid undersøgt mulighederne for at lave en 

sommerhusudlejningskoncept i vores område. Vi har tilknyttet en ekstern konsulent, som har 

selekteret første step og givet udtryk for at vi har mulighederne. Denne (Lars) er nu i gang 

med at hjælpe os med at analysere og nedfælde vores koncept-strategi for denne mulighed.  

I tilknytning til dette, vil erhvervsforeningen leje et lokale i byen – lad os kalde det Byhuset -

der skal agere nøgleudlevering og informationskontor – ligesom at vores tilknyttet 

ydelseskatalog vil komme i spil ifbm. forbedringer af sommerhusene. Konceptet vil derfor 

direkte kunne hjælpe vores by med at højne den kritiske masse ligesom at flere 

erhvervssegmenter vil blive benyttet. 

På denne måde tager vi første step til at sætte Korsør på landkortet som et nyt sted at afholde 

ferie. 

Ressourcerne i vores Byhus, vil komme fra mentorprogrammet, så det bliver en støtte til det 

program også. 

Vi ser muligheder for flere og nye tiltag i byen pga. af dette koncept, hvor opgaver skal løses 

og gøres, hvilket vil udløse flere muligheder for såvel nye erhverv som grundlag for 

virksomheder, fx vil vi aktivere vores håndværkere, der via vores Ydelseskatalog vil komme i 

spil til renoveringsopgaver eller andre serviceerhverv der vil kunne få et nyt marked end 

tidligere, når de mange besøgende understøtter vores ønske om at lave et nyt Skagen i 

Korsør. 

 

Ydelses-samarbejde imellem medlemmerne:    

Vi vil arbejde imod at komme tæt på alle vores medlemmers ydelser – og etablere et nyt miljø 

for disse under samme tag, hvor bl.a. SEC vil levere sin kompetence indenfor støtte til 

iværksætteri med en flyveplads i Byhuset, ligesom at vi fra erhvervsforeningen vil støtte nye 

virksomheder med at finde egnede lokaler – nye relationer eller samarbejdspartnere. 
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SoMe hjælp til medlemmer:    

I takt med at stigningen med at sætte Korsør på landkortet bliv en større og større opgave 

samt da mentorprogrammets unge eller øvrige flexjobbere alligevel tilknyttes vores nye lokale, 

så vil vi tilbyde vores medlemmer at drage gavn af den kompetence som vi har in-house.  

Dette da flere og flere af vores medlemmer også har brug for synlighed på nettet, så vil vi 

tilbyde disse at benytte den kompetence som vi oparbejder i Byhuset omkring at iscenesætte 

Korsør som det nye Skagen – og hermed vil man som medlem kunne forøge sin synlighed 

lokalt eller regionalt, men også komme til at være de rigtige steder i forhold til byens tilbud.  

Vi vil forsøge at favne hele byens aktiviteter, nyheder og udbud på en ny måde – der får 

sammenhæng til den nye by vi ønsker at skabe. 

 

Udbygning af Husk Handl Lokalt:    

Husk Handl Lokalt bliver den nye informations handelsplatform for byen. Vi udbygger denne så 

vores borgere og gæster kun skal huske på en hjemmeside, hvorefter de kan få informationer 

og links til vores medlemmers egne sider.    

 

 

Fortællingen om Korsør:    

Vi er pt. gået i gang med at opsamle historie om Korsør – historier der fortæller om den 

diversitet der har været rent erhvervsmæssigt igennem tiden. Dette så vi får fortalt at Korsør 

altid har været meget mere end færger. I tillæg til det, vil vi samtidigt opsamle historier til 

brug for de fortællinger om byen – fortællinger der kan indgå i et digitalt ”kort” (se næste 

afsnit) 

 

Digitaliseringsprojektet:    

Sammen med ovenstående afsnit, ønsker vi at lave et digitaliseringsprojekt, hvor man kan gå 

på opdagelse i byen, høre historier og fortællinger om tidligere tiders personer, begivenheder, 

fortællinger om erhverv og fremvisning af hvor du kan få din kaffe eller købe dit tøj etc. App vil 

indeholde en podcast, så tingene bliver levende. Projektet kan vise ruter, der udover vores 

egen by også leder folk til andre områder eller byer.   

 

 

Fælleskampagne-projekt med de andre erhvervsforeninger:    

Allerede pt. er der konkrete projektorienterede drøftelser om fælleskampagner med de andre 

erhvervsforeninger – dette vil vi videreføre og bygge på fremadrettet. 

 

Vores situation idag:    

 

Korsør er mulighedernes by:    

Med alle disse ord, så er vi ved vejs ende på denne formandsberetning. Som formand vil jeg 

endnu engang gerne takke bestyrelsen for arbejdet det forgangne år. 
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Som forening har vi alle muligheder for at præge retningen for byen – og som by har vi alle 

muligheder for at udvikle byen til Det nye Korsør – stedet som også stiller et godt grundlag for 

erhvervsdrivende indenfor vores medlemmers grundlag. 

Vi håber at I medlemmer sidder tilbage med en følelse af, at bestyrelsen har arbejdet for jer 

igennem året – og foruden overskriften Covid, så lod vi også andre ting komme til sin ret. Vi 

kan se tilbage på en Covid-tid, hvor vi ikke mistede mange butikker – nogle lukkede af 

naturlige årsager men andre kom også til, fx en ny bank. Alt i alt håber vi at vi kan holde den 

retning, for så det nådigt sluppet.  

Bestyrelsen har løftet sit mindset, til at være mere strategisk pragmatisk end tidligere emne-

behandling fra punkt til punkt. Et skifte der skal bringe Korsør ind i den transformation, hvor vi 

er med til at styre – og ikke bare deale med konsekvenserne som altid kommer af en ny tid. 

Jeg syntes afslutningsvis at jeg kan sige at vi har været klar til at løfte for dig som medlem ….. 

og er du af anden opfattelse, så appellerer jeg gerne til at drikke en kop sammen med den der 

ønsker dette.  

 

Tak for ordet. 

/ Formand Jacob A.G. Stryhn – 29-03-2021   


