
 

 

 

Bestyrelsens årsberetning 2021 
Business Djursland bestyrelse indledte sit arbejdsår med afvikling af strategiseminar på Malt i foråret 2021. – her 
kunne vi samles om tre indsatsområder for det kommende år, hertil også indsatsen for at styrke arbejdet med 
bestyrelseskompetencer.     

 Værdiskabende netværk - Djurslands samlende Erhvervsnetværk.  
 Infrastruktur for Djursland  
 Erhvervspolitisk strategisk indsats i et valgår.   

For det værdiskabende netværk arbejdes der fortløbende med at have fokus på netværksdelen ved ethvert 
arrangement. Det handler om at enhver deltager får mulighed for møde ligesindede. Arbejde med værdiskabende 
netværk for medlemmerne er en del af foreningens vision for sit virke, og er gennemgående for alle aktiviteter. At 
skabe tillid til hinanden, og at byggerelationer i de fysiske netværk der hver samles ca. 4 gange årligt. Business 
Djursland har netop stiftet endnu et branchenetværk, denne gang med afsæt i oplevelsesøkonomi. Se alle vore 
netværk her https://businessdjursland.dk/netvaerk/ 

For arbejde med infrastruktur nedsattes en arbejdsgruppe der med det ”lange lys” bygger relationer til relevante 
parter. Politikere der arbejder med transportområdet, samt at byggerelationer mellem BD og relevante aktører i 
kommuner og ministerier, med større virksomhedsnavne som talerør, ”spydspids” og døråbner. Grenå Havn og Aarhus 
Lufthavn er begge medlemmer af Business Djursland infrastrukturgruppen.    

Business Djursland kan ved årets udgang med stor tilfredshed konstatere at netværket igennem året der er gået, har 
formået at italesætte den politiske dagsorden for de to Djurslands kommuner ifb. med kommunalvalg, og overgang til 
en ny valgperiode. De to kommuner har valgt omstrukturering af udvalgsstrukturen, på en sådan måde, at 
rammevilkår for erhvervsudøvelse har fået en væsentlig højere prioritet, da der er nedsat udvalg der har til formål at 
fastholde fokus på vækst og rammevilkår for erhvervsudøvelse. Business Djursland har i forbindelse med valgkampen 
sendt direkte opfordring til alle partiledere, bl.a. med en opfordring til at se erhvervsudøvelse som en stærk drivkraft 
for den arbejdsmarkedspolitik der udmøntes i kommunerne, når arbejdsmarkedet skal møde borgerne på Djursland. 
Efter den politiske konstituering i de to kommuner fortsætter arbejdet med direkte dialog med politikere i de 
respektive udvalg og embedsværk. I forhold til Syddjurs kommune er der allerede i 2021 formelt truffet aftale om 
løbende dialog mellem det regionale erhvervsfremme området, kommunale erhvervskonsulenter og Business 
Djurslands sekretariat, samt afvikling af iværksætter cafeer. Kontakten til iværksætterne skaber en stærk platform for 
at virksomhederne kan udvikle sig og vækste med Business Djursland som langsigtet sparringspartner.   

Grøn-omstilling og Bæredygtighed på Djursland. Projektet Change Djursland fra 2020 blev omdannet til netværket 
Change Djursland og startede op på Rosenholm Slot med et stort onlinemøde i april måned. Vi deltog i udviklingen af 
Fair Festival på Rosenholm Slot i september og bidrog med en stand. I september var det grønne netværk grundlag for     
Og i november besøgte netværket Feldballe Skole for at opleve og arbejde med bæredygtigt byggeri. Foreningen 
driver eget netværk for bæredygtig grøn omstilling, og netværket skaber grundlag for fortsat bæredygtig omstilling i 
en række brancher.   

Arbejde under de faste udvalg:  
De fire arbejdende udvalg, nedsat af bestyrelsen, har igennem året styrket deres arbejde, og har forankret sig stadig 
stærkere. Tak til sekretariatet der med deres enorme indsats formår at samle både aktiviteter og politisk indsats til en 
stærk enhed der skaber fælles rammer for dette arbejde. 

 



 

 

 

K-Udvalg, kompetenceudvalget er blevet styrket med inddragelse af Syddjurs Gymnasium og Skovskolen, og har nu i 

foråret afviklet 2 events under overskriften ”Fra student til faglært”, hvor 25 virksomheder og 
uddannelsesinstitutioner havde mulighed for at møde 2. og 3. G ér fra de to Djurslands gymnasier. De unge 
mennesker får her indføring i mulighederne der ligger for erhvervsrettede uddannelser med afsæt i deres 
Gymnasieuddannelse. Den brede faglige sammensætning af udvalget skaber en stærk platform for strategisk indsat 
der styrker Djursland som et samlet geografisk område for en mangfoldighed af uddannelser, hvilket der arbejdes 
intenst med. Business Djursland har gennemført gratis uddannelse til oplevelsesbranchen via et projekt Dania Erhverv. 
Uddannelsen blev udbudt i samarbejde National Park Mols Bjerge og Business Djursland. Med overskriften – 
Oplevelser med værdi for kunde og virksomheden. Vores gæster og turister på Djursland søger unikke oplevelser, og 
med værktøjer til at arbejde systematisk med oplevelser kan det give værdi for både kunden og øge en indtjening i 
virksomheden. 

I-Udvalg, iværksætteri og innovation, har indstiftet den årlige iværksætterkur hvor der i efteråret 2021 var samlet 

100 potentielle iværksætter på Dania Erhverv i Grenaa, hvor de fik sparring, inspiration og motivation til at forfølge 
den drøm der skaber uro i deres maver. Der afvikles løbende iværksætter cafeer med mulighed for at få sparring på 
det faglige, økonomiske og det juridiske. Der er i 2021 udsendt 733 velkomst breve til nyregistreret CVR numre.           

A-Udvalg, arrangements udvalg arbejder konstant på at tilrettelægge spændende og innovative events for 

medlemmer og øvrige erhvervsudøvere. Den årlige Made By Djursland event kunne endelig igen afvikles med 
begrænsede COVID-restriktioner, og med deltagelse af studerende og virksomheder fra ca. 100 deltagere samlet på 
Havmøllen ved Ebeltoft under temaet Havet som nabo. Det faglige input ved arrangementer har en særlig vægtning, 
ligesom der arbejdes med motiverende oplæg og vidensdeling ved enhver lejlighed. Bestyrelse og sekretariat arbejder 
kontinuerligt med medlemmernes behov og indsigt i aktuelle politiske tiltag. Husk at man ALTID har mulighed for at 
komme i dialog med Business Djursland via bestyrelse, sekretariat eller hjemmeside.  

Medlemsvækst. Det kan med glæde konstateres at der igennem året har været en pæn vækst i medlemstallet for 

Business Djursland. Ikke mindst pga. et stående tilbud om et års intro-medlemskab UB for nyetablerede virksomheder, 
men også en løbende tilgang af SMVer, der modtager sparring og deltager i aktiviteter. Ligeledes skaber de nu i alt 12 
netværk som Business Djursland driver en solid platform for tilgang af virksomheder der ser en værdi i medlemskab.        

Politisk indsats. Business Djursland er nu erhvervsservicekredsen for erhvervschefer i Business Region Aarhus. 

Samarbejdet her, og den synlighed som der skabes for erhvervsudvikling i vore kommuner, danne en solid platform 
for styrket synlighed og tættere samarbejde. Også Business Djursland medlemskab af Dansk Erhvervs Fremme er en 
solid platform for det videre arbejde, og synlighed for foreningen. Bestyrelse arbejder løbende med synliggørelse af 
indsatser, og tætte dialog med alle lokale politikere, i et år hvor erhvervspolitik og udbud af basal erhvervsservice er 
områder der har særlig fokus, og skal evalueres og fornyes.       

Endelig skal der lyde en stor tak for indsatsen til de afgående bestyrelsesmedlemmer; Mads Petersen og Søren 
Nymark. 

 


