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FORMANDENS BERETNING 
TIL GENERALFORSAMLINGEN 2022

OMSKIFTELIGHED OG OPTIMISME I 
2021

2021 har været et omskifteligt og ud-
fordrende - men på mange måder også et 
positivt - år. 

Starten af året var stadig præget af 
corona-situationen, hvilket betød udfor-
dringer for en del af vores medlemmer. 
Og at det var svært for os at besøge med-
lemmerne, ligesom mange af vores ar-
rangementer og netværk måtte afvikles 
virtuelt. 

Hen over foråret vendte vi i højere grad til-
bage til hverdagen og efter sommerferien 
har der været tryk på, da størstedelen af 
erhvervslivet har haft utrolig travlt. I Busi-
ness Esbjerg fik vi også travlt med at ind-
hente flere af de aktiviteter, som skulle 
have været afviklet tidligere på året. 

Vi er bevidste om, at Covid-19 har på-
virket brancher og virksomheder meget 
forskelligt. En del har været hårdt ramt af 
pandemiens følger, men der er også en del 
af erhvervslivet, som har haft fremgang i 
samme periode.

På trods af at corona fortsat har været en 
del af vores dagligdag, så har 2021 gene-
relt været et godt år for Esbjerg og Fanø 
kommuners erhvervsliv. Der har været 
solid vækst mange steder og gode økono-
miske resultater i mange virksomheder, 
og beskæftigelsen er rekordhøj. 

Optimismen i det lokale erhvervsliv er i 
høj grad til stede, og der ses generelt lyst 
på fremtiden.

STORE ENERGIPROJEKTER PÅ VEJ

2021 har været et fantastisk år i forhold 
til de erhvervsinvesteringer, det er lykke-
des os at trække til Esbjerg. 

Den positive udvikling styrker markant 
Esbjergs position som Danmarks bære-
dygtige Energimetropol og som centrum 
for den grønne omstilling.

Esbjerg Havn har igangsat en markant 
havneudvidelse for at være klar til væk-
sten indenfor offshore vind, og Valmont 
har offentliggjort planerne om at bygge 
en stor nacelle-produktion i Esbjerg. 
Norske Quantafuel har arbejdet seriøst 
videre med planerne om deres nye fabrik, 
som med innovativ, grøn teknologi vil om-
danne affaldsplast til olieprodukter. 

I februar 2021 offentliggjorde CIP pla-
nerne for en PtX-fabrik i Esbjerg, som 
skal producere grøn ammoniak til land-
bruget og skibsfarten. Efterfølgende har 
schweiziske H2Energy offentliggjort de-
res planer om at etablere Europas største 
brint-fabrik i Esbjerg. 

Det er projekter af en størrelse som for 
alvor har sat Esbjerg på det europæiske 
landkort for omsætning af grøn omstilling 
til konkrete projekter og arbejdspladser. 

GODE NYHEDER PÅ DATA-OMRÅDET

Også på datacenter-området blev 2021 
et fantastisk år for Esbjerg. 

Havfrue- og Cobra-kablet er i operationel 
drift og er blevet fulgt op af investerin-
ger i yderligere fiberoptiske forbindelser 
fra Esbjerg til Norge. Investeringer som 
yderligere understreger Esbjergs positi-
on som ét af de bedst forbundne digitale 
steder i Europa.

Bulk Infrastructure har fortsat ambitio-
nen om at gøre datacentret i Esbjerg til 
et af deres vigtigste skandinaviske loka-
tioner og knudepunkt for deres kunders 
europæiske datatrafik.

Det blev med al tydelighed understreget 
i 2021, da Bulk kunne offentliggøre, at de 
i samarbejde med De-CIX har planer om, 
i 2022, at etablere et avanceret Internet 
Exchange knudepunkt i Esbjerg. 

DE-CIX er verdens største internet ex-
change operatør, og at de har valgt Es-
bjerg som deres vigtigste danske digitale 
hub, er intet mindre end en fantastisk 
nyhed. 

Derudover var den største nyhed i 2021 
på datacenterområdet, at det kunne of-
fentliggøres at Facebook havde købt 212 
hektar jord i Andrup af Esbjerg Kommune. 
Facebook har planer om at undersøge 
mulighederne for at etablere et stort hy-
perscale datacenter i Esbjerg. 

UDFORDRINGER MED TILTRÆKNING 
AF ARBEJDSKRAFT OG STUDERENDE

Grundet den høje aktivitet i erhvervslivet, 
er der mange som står overfor udfor-
dringer med tilstrækkeligt kvalificeret 
arbejdskraft. 

Denne udfordring er med til at bremse 
væksten. Mange virksomheder kæmper 
med forgæves rekrutteringer og takker 
nej til nye ordrer. 

Det er en stor udfordring, som vi sammen 
med gode samarbejdspartnere arbejder 
målrettet på at løse, så vi kan skaffe den 

”På trods af at Corona 
fortsat har været en del 
af vores dagligdag, har 
2021 generelt været 
et godt år for Esbjerg 
og Fanø kommuners 
erhvervsliv.”

Flemming Enevoldsen, 
Bestyrelsesformand,  
Business Esbjerg

FLEMMING ENEVOLDSEN
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arbejdskraft, som virksomhederne efter-
spørger her og nu, ligesom vi også skal 
sikre fødekæden på sigt.

Derfor har arbejdet med at gøre Esbjerg 
til en stærkere og mere attraktiv uddan-
nelsesby også været et vigtigt indsats-
område i det forgange år.

Her har Business Esbjerg understøttet 
Education Esbjerg med særligt fokus på 
at få koblet erhvervsliv tættere sammen 
med uddannelsesinstitutionerne og de 
studerende, ligesom vi har styrket ind-
satsen for at fastholde studerende med 
nye aktiviteter. Herunder en succesfuld 
Welcome Week, som bød godt 700 stude-
rende ved de videregående uddannelser i 
Esbjerg velkommen.

Samtidig kan vi med glæde notere os, at 
flere nye uddannelser er på vej til byen 
i løbet af 2022 og 2023, og vi arbejder 
ufortrødent videre med få endnu flere 
relevante uddannelser og dermed stude-
rende til byen.

RYGSTØD TIL IVÆRKSÆTTERIET

Iværksætteri har for alvor fået et rygstød 
i 2021 med samarbejdet med Lauritzen 
Fonden og Esbjerg Kommune, hvor der er 
planer for de næste tre-fire år. 

Det nye iværksætterhus Riggen begynd-
te med en ”soft opening” i foråret, og den 
officielle reception blev udskudt til sep-
tember, hvorfor vi også er bagud med re-
krutteringen af iværksættere på Riggen. 

Vi har oplevet, at det har været svært at 
rekruttere iværksættere, hvilket er en 
trend, som vi hører rammer alle steder i 
Danmark. Et blomstrende arbejdsmarked 
og stor travlhed i det eksisterende er-
hvervsliv kan være naturlige forklaringer 
på situationen.

Vi styrker både synlighed og kommu-
nikation med omverdenen og har også 
igangsat en række spændende iværk-
sætterforløb, så vi får et endnu stærkere 
program for 2022. 

2022 – ENDNU MERE FOKUS PÅ 
VORES MEDLEMMER – IKKE MINDST 
SMV-SEGMENTET

Vores medlemmer repræsenterer alle 
størrelser virksomheder – fra den mind-
ste til de største virksomheder i Esbjerg 
og Fanø kommuner. Medierne har ofte 
fokus på de større virksomheder – og ikke 
mindst på de største enkelt-investeringer 
i vores område.

Men Danmark er SMV-land, og det gæl-
der også her lokalt, hvor ikke mindre end 
85 pct. af vores medlemmer har færre 
end 50-ansatte.  

Dette afspejles også i det offentlige er-
hvervsfremmesystem, hvor mange af de 
statslige midler kanaliseres til SMV-pro-
grammer. Pt. er der afsat 600 mio. kr. til 
forskellige programmer, tilpasset SMV’er.

For nyligt foretog vi en medlemsundersø-
gelse. Her var der mange gode resultater 
at læse om vores indsats i Business Es-
bjerg. Men vi må også konstatere, at for 
mange medlemmer fortsat ikke har kend-
skab til vores mange tilbud. Og det vil vi 
sætte fokus på i 2022. For blot at nævne 
nogle få:

 — Hjælp til eksport på nye markeder

 — Hjælp til digitaliseringsprojekter

 — Hjælp til grøn omstilling

 — Hjælp til genstart efter corona

 — Hjælp til omstillingsopgaver

 — HR-netværk for virksomheder

 — Uddannelsesforløb for talenter

 — Ledelses-netværk

 — Arrangementer med inspiration til 
markedsføring, ledelse og meget, 
meget andet

I 2022 forventer vi også at kunne fremstå 
som en rendyrket erhvervsorganisation. 
Det sker, når Education Esbjerg forvente-
ligt udskilles som en separat organisation 
efter at have været en del af Business 
Esbjerg siden opstarten for 2 år siden. 
Det glæder os, at der er kommet så høj 
aktivitet i Education Esbjerg, at det giver 
mening med en separat organisation for 
de videregående uddannelser og arbejdet 
med at gøre Esbjerg til en mere attraktiv 
studieby.

Hermed står Business Esbjerg endnu 
skarpere: Vi vil fokusere entydigt på er-
hvervslivet – fra den nyeste iværksætter-
virksomhed til de største virksomheder i 
vores område. Og det glæder vi os til.

”Vi vil fokusere entydigt 
på erhvervslivet 
– fra den nyeste 
iværksættervirksomhed 
til de største 
virksomheder i vores 
område.”

Flemming Enevoldsen, 
Bestyrelsesformand,  
Business Esbjerg
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RESULTATOPGØRELSE
2021

BALANCE
PR. 31.12.2021

2021 kr. 2020 t.kr.

Vederlag fra Esbjerg Kommune 6.452.500 8.538

Vederlag fra Fanø Kommune 45.080 1.618

Medlemskontingent 2.666.463 2.768

Sekretariatsydelser 5.706.312 5.307

Omsætning turistbureauer 0 1.860

Projektaktiviteter 13.516.868 7.626

Andre indtægter 3.232.160 1.096

Indtægter 31.619.383 28.813

Personaleomkostninger (12.845.015) (14.039) 

Lokaleomkostninger (696.430) (1.167) 

Andre eksterne omkostninger (4.630.718) (3.544) 

Køb turistbureauer 0 (1.428) 

Projektomkostninger (13.516.868)  (7.626 )

Driftsresultat (69.648) 1.009

Finansielle indtægter 168.780 70

Finansielle omkostninger (92.111) (101)

Resultat før skat 7.021 977

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat 7.021 977

2021 kr. 2020 t.kr.

Værdipapirer 6.034.016 2.861 

Deposita 202.374 164

Finansielle anlægsaktiviteter 6.236.390 3.025  

Anlægsaktiver 6.236.390 3.025  

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 345.625 1.767 

Igangværende erhvervsprojekter 0 0

Andre tilgodehavender 293.910 1.978 

Periodeafgrænsningsposter 1.301 140

Tilgodehavender 640.836 3.885

Likvide beholdninger 11.481.446 12.363  

Omsætningsaktiver 12.122.282 16.248  

Aktiver 18.358.672 19.273



ERHVERVSSERVICE 2021 
TILBUD TIL MEDLEMMER

Emilia Van Hauen 
- De unge viser vejen til 
fremtiden

Styr på salget

Thomas Levin 
- Præsentationsteknik og 
kropssprog

Eksportsparring 1-1

Servitization 
- at skabe forretning med 
service

Facebook: 
Hvordan arbejder jeg 
med avanaceret Face-
book-annoncering?

Kend din kunde 
- i et forretnings-
mæssigt perspektiv

Iværksættercafé

SEO: 
Grundlæggende 
søgemaskineoptimering

FAGLIGE 
ARRANGEMENTER, FX:

8 NETVÆRK:

 — Safe & Secure

 — Talentship

 — Talentship alumni

 — Leadership

 — Klima- og energinetværk

 — Karrierepartnerskab

 — ESKAN

 — HR netværk

1-1 SPARRING OM:

 — Udviklingsmuligheder

 — Barrierer for vækst

 — Strategiske overvejelser
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af vores medlemmer har under 50 ansatte.
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ERHVERVSSERVICE
NØGLETAL

ANTAL MEDLEMMER

ARRANGEMENTER ETABLERINGER IVÆRKSÆTTERE

FARVEFORKLARING

BRANCHEFORDELING 2021

I alt 72 arrangementer blev afholdt i 
2021. 10 ud af 72 var Study In Esbjerg 
arrangementer.

I alt 4.847* tilmeldte sig arrangementer 
i 2021. 3.159 af disse var tilmeldinger til 
Study in Esbjerg arrangementer.

*Nytårskuren var aflyst i 2021 grundet Covid-19.

I 2021 har vi været involveret i mere end 
10 virksomhedsetableringer i Esbjerg 
Kommune.

I 2021 Har der været kontakt med 154 
antal iværksættere, og derudover afholdt 
11 events med 188 deltagere.

1. Landbrug, skovbrug og fiskeri
2. Industri, råstofindvending og 

forsyningsvirksomhed
3. Bygge og anlæg
4. Handel og transport mv.
5. Information og kommunikation
6. Finansiering og forsikring
7. Erhvervsservice
8. Offentlig administration, 

undervisning og sundhed
9. Kultur, fritid og anden service
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BUSINESS ESBJERGS INDSATSER:

 — Vi samarbejder med Esbjerg 
Kommune, Esbjerg Havn og 
Education Esbjerg og inddrager 
en række organisationer, 
virksomheder og borgere for at 
skabe en strategi, som skal ændre 
Esbjergs image og understøtte 
bosætningen.

 — Vi udbreder budskaber om Esbjerg 
by og trækker fortællinger frem 
fra hele kommunen rettet mod 
relevante målgrupper.

 — Vi gør meget ud af at udbrede 
kendskabet til Esbjerg Kommunes 
Tilflytterservice, der er en 
individuel, personlig service fra 
Esbjerg Kommune,, som alle 
tilflyttere kan gøre brug af – 
danske som internationale.

 — Vi driver i samarbejde med 
lokale virksomheder netværket 
’Karrierepartnere’, som tiltrækker 
og fastholder højtuddannet 
arbejdskraft til virksomhederne 
via forskellige kampagner, 
netværk og tiltag.

BEDRE BRANDING
OG ØGET BOSÆTNING

Gennemførsel af brandingprojekt i 
samarbejde med Esbjerg Kommune, 
Esbjerg Havn og Education Esbjerg. 

Rekruttering af 15 nye 
Karrierepartnere.

+3.000 deltagere på 10 Study in 
Esbjerg arrangementer - og i mange 
tilfælde kø til billetterne.

Vi inspirerer 28.000 følgere på 
Facebook, LinkedIn og Instagram til at 
flytte til Esbjerg. 

2021 RESULTATER
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BUSINESS ESBJERGS INDSATSER:

 — Vi arbejder for at Riggen bliver en 
katalysator og platform for alle 
typer af iværksætteri.

 — Vi skaber via Riggen et fysisk 
miljø, hvor der er mulighed for 
arbejdsplads, iværksættercafé, 
aktiviteter, foredrag, vækstforløb 
mm.

 — Vi tilbyder et stort udbud 
af aktiviteter, rådgivning og 
sparring, der skal støtte op 
omkring iværksættere i Esbjerg 
kommune og bidrager til at 
udvikle iværksættermiljøet.

 — Vi arbejder på - sammen med 
mange lokale aktører, både 
private og offentlige deriblandt 
uddannelsesinstitutioner, 
lokale klynger og virksomheder 
- at skabe en rød tråd igennem 
uddannelsessystemet, som 
sætter iværksætteri og 
innovation på dagsordenen.

ET STÆRKERE 
IVÆRKSÆTTERMILJØ

Åbning af iværksætterhuset Riggen 
d. 30. september med et brag af en 
reception med 300 besøgende.

Esbjerg virksomheder fik 2 ud af 5 
pladser på det nationale scale up 
program Maritime Stars

188 iværksættere har deltaget i 
events på Riggen, eller på vores 
onlineprogrammer. 

2021 RESULTATER
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BUSINESS ESBJERGS INDSATSER:

 — Vi arbejder sammen med 
byens seks videregående 
uddannelsesinstitutioner om 
at skabe fællesskaber på tværs 
af studierne og samler årligt 
cirka 3.000 studerende til gratis 
kulturelle, sociale og faglige 
events.

 — Vi spreder budskaberne om 
Esbjerg som en attraktiv studieby 
til unge i Sydjylland og resten af 
landet.

 — Vi inviterer til fælles Åbent Hus i 
februar, Welcome Week i efteråret 
og After Study i forbindelse med 
Studiepraktik.

 — Vi arbejder for, at alle studerende 
i Esbjerg præsenteres 
for erhvervssamarbejde 
under uddannelsen, f.eks. i 
forbindelse med praktikforløb, 
opgavesamarbejde, 
studierelevant studiejob, 
inspirerende foredrag eller andre 
former for samarbejder på tværs.

 — Vi samarbejder med relevante 
aktører som bl.a. politikere, 
uddannelsesinstitutioner, 
virksomheder og Education 
Esbjerg om at kortlægge behov 
for nye, relevante uddannelser.

FLERE STUDERENDE 
I ESBJERG

4 nye, videregående uddannelser i 
Esbjerg  blev godkendt.

Mere end 98% af eleverne på 
erhvervsskolerne kom i Esbjerg i 
praktik.

I 2021 udmeldte regeringen 
beslutningen om etablering af 
jurauddannelsen i Esbjerg.

2021 RESULTATER
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BUSINESS ESBJERGS INDSATSER:

 — Vi engagerer os i den politiske 
debat omkring udviklingen  i 
Nordsøen og særligt den grønne 
omstilling.

 — Vi arbejder for, at Esbjerg bliver 
en foregangskommune for 
bæredygtigt energiforbrug, 
hvor der udvikles løsninger i 
samarbejde med de lokale aktører.

 — Vi understøtter de nationale 
klyngers arbejde med innovation 
i Esbjerg.

 — Vi positionerer Esbjerg i den 
nationale energipolitik som 
førende indenfor teknologier i den 
grønne omstilling , og vi arbejder 
for de rette rammevilkår, som 
styrker den grønne omstilling for 
områdets virksomheder.

 — Vi modtager udenlandske 
delegationer og præsenterer 
dem for virksomhederne i 
området, som arbejder med 
energiteknologi.

 — Vi har et tæt samarbejde med 
Invest in Denmark for at tiltrække 
internationale investeringer i nye 
bæredygtige energiløsninger til 
Esbjerg.

 — Esbjerg Kommune har sat et mål 
om at blive CO2 neutral i 2030.

ESBJERG SOM DANMARKS 
BÆREDYGTIGE ENERGI-METROPOL

Danske CIP/Høst offentliggør planerne 
om at etablere Europas største vind til 
ammoniak PtX-anlæg i Esbjerg.

Schweiziske H2Energy køber et 11 ha 
areal af Esbjerg Kommune og har planer 
om at etablere Europas største vind til 
brint PtX-anlæg.

Franske Total Energies og britiske 
INEOS lancerer ambitiøse planer om at 
undersøge potentialet for at lagre CO2 
i udtjente gasfelter i Nordsøen, med 
Esbjerg som vigtigt omdrejningspunkt.

2021 RESULTATER

Partner sammen med H2Energy 
er bl.a. Hyundai Motors (Korea). 
Brinten produceret i PtX-anlæg-
get skal bl.a. bruges til at starte 
en udfasning af diesel landsbiler 
med miljøvenlige brintlastbiler.

CO2
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BUSINESS ESBJERGS INDSATSER:

 — Vi arbejder for at tiltrække 
udenlandske hyperscale og co-lo 
datacentre og internet exchange 
miljøer – ofte i samarbejde med 
Invest in Denmark.

 — Vi profilerer og sælger Esbjerg 
som vigtigt digitalt knudepunkt 
på relevante messer og besøg i ind 
og udland.

 — Vi arbejder for at udbygge vores 
netværk i IT-branchen både 
nationalt og internationalt.

 — Vi arbejder sammen med 
Energinet og N1 for at sikre den 
nødvendige strømkapacitet er 
til rådighed for de kommende 
datacentre i vores område.

 — Vi arbejder for at etablere 
en række innovative miljøer 
og fællesskaber på tværs af 
virksomhederne. Vi samarbejder 
med uddannelsesinstitutionerne 
om at tiltrække flere IT- og 
data-relaterede uddannelser til 
Esbjerg.

ESBJERG SOM 
DIGITALT KNUDEPUNKT

Facebook køber 212 hektar i Andrup 
af Esbjerg Kommune og undersøger 
nu muligheden for at etablere et stort 
hyperscale datacenter.

Norske Bulk og tyske DE-CIX beslutter, 
at etablere et internet exchange miljø 
i Esbjerg. Det er dermed verdens 
største internet exchange aktør som 
vælger Esbjerg som sit vigtigste danske 
digitale knudepunkt.

Bulk påbegynder etableringen af en ny 
direkte fiberoptisk forbindelse mellem 
Esbjerg og Norge. Det cementerer 
Esbjergs position som digitalt 
knudepunkt.

2021 RESULTATER
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 — Vi markedsfører jobmulighederne 
i Esbjergs virksomheder på 
messer og sociale medier.

 — Vi har sammensat en 
arbejdsgruppe af repræsentanter 
fra ungdomsuddannelserne 
for at skabe en fælles 
platform og en række fælles 
kommunikationsindsatser 
målrettet folkeskoleeleverne.

 — Vi inviterer hvert år til Dit 
Karrierevalg, hvor 8. og 9. 
klasses elever og deres forældre 
præsenteres for mulighederne for 
en erhvervsuddannelse hos de 50 
deltagende virksomheder.

 — Vi deltager på karrieremesser 
i hele landet og arbejder 
sammen med førende 
virksomheder i området om at 
præsentere højtuddannede for 
karrieremuligheder i området.

 — Vi afvikler vores egen 
Karrieremesse Esbjerg hvor de 
over 800 gæster fra hele landet 
kan møde mere end 50 lokale 
virksomheder og skabe kontakter.

 — Vi deltager i projekter der 
understøtter tiltrækning af 
arbejdskraft – også internationalt.

ADGANG TIL
KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT

Afholdelse af Karrieremesse Esbjerg 
med 800 tilmeldte deltagere og 50 
virksomheder. Herunder besøgende fra 
Nordtyskland.

Afholdelse af Dit Karrierevalg for 
8. klasses elever med 550 unge og 
forældre og 45 virksomheder, der 
beskæftiger lærlinge/elever.

Vi har deltaget i flere projekter omkring 
international arbejdskraft til fordel 
for vores virksomheder, herunder 
tiltrækning af faglært arbejdskraft.

2021 RESULTATER



TEMPERATUREN PÅ ERHVERVSLIVET 
I ESBJERG KOMMUNE

INDBYGGERTAL STUDERENDE VIRKSOMHEDER
ESBJERG OG FANØ KOMMUNER
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FOKUS
FREMADRETTET

STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

Vi ønsker at fastholde vores strategiske 
fokus på: Grøn Energi, Esbjerg som digi-
talt knudepunkt og en attraktiv uddan-
nelses- og Studieby. Dertil kommer, at vi 
fortsat prioriterer Iværksætteri højt, og 
samtidig sætter vi ekstra ind ift. kvalifi-
ceret arbejdskraft, som er en stor udfor-
dring hos mange virksomheder. Slutteligt 
kommer den fælles brandingproces til at 
fylde i 2022. 

Den målrettede indsats for at sikre, at 
Esbjerg bliver centrum for den grønne 
omstilling i Danmark og styrker din po-

sition som energimetropol er fortsat et 
højt prioriteret område. Vi ønsker at øge 
indsatsen med at tiltrække flere virksom-
heder og investeringer i samarbejde med 
Invest in DK og Esbjerg Kommune, hvilket 
vi vil kigge på i 2022. Samtidig konsolide-
rer vi vores nye Klima- og Energinetværk, 
og så er indsatsen på at skaffe kvalifice-
ret arbejdskraft rettet mod den grønne 
omstilling. 

I 2022 ønsker vi at fastholde fokus på at 
tiltrække virksomheder inden for digital 
infrastruktur. De særdeles positive nyhe-
der i 2021 med Facebooks planer om at 
etablere et stort datacenter i Esbjerg og 
ankomsten af Europas største Internet 
Exchange aktør – DE-CIX skal følges op af 
en mere offensiv indsats i 2022, hvor vi 
ønsker at tiltrække flere co-lo datacentre 
og vil lave et mere opsøgende salgsarbej-
de.

Med Riggens åbning ultimo september 
2021, er vi for alvor i gang med at under-
støtte iværksætteri i Esbjerg Kommune, 
hvor vi ønsker at sætte iværksætteri på 
dagsordenen hos både unge, studerende 
og virksomheder. I 2022 mander vi op 
med en ekstra fuldtidsansættelse, såle-
des at vi har ressourcer til både at arbejde 
målrettet og fokuseret på de iværksæt-
tere, der har til huse på Riggen, men også 
sikre at vi har tilbud, arrangementer og 
kontakt med de iværksættere, der ikke 
fysisk er placeret på Riggen. 

Vi booster indsatsen for at fastholde 
studerende og intensiverer arbejdet for 
at skabe fællesskab på tværs af studier 
med vores gratis events. Den store Wel-
come Week gentages i 2022, ligesom Af-
terStudy og fælles Åbent Hus er nøgleak-
tiviteter i rekrutteringen af studerende. 
Vi holder dermed fast i det gode samar-
bejde med Education Esbjerg og de seks 
videregående uddannelsesinstitutioner. 

EN NY ERHVERVSFREMMESTRATEGI

I forlængelse af kommunalvalget har Es-
bjerg Kommune nedsat et paragraf 17.4 
udvalg, som skal evaluere erhvervsfrem-
meindsatsen. Dette arbejde vil Business 
Esbjerg sammen med bestyrelsen enga-
gere sig aktivt i.

PULJER OG SMV’ER

Regeringen og et flertal af folketingets 
partier har afsat 600 mio. kr. til SMV’er. 
Vi ser frem til at arbejde sammen med vo-
res medlemmer om at søge og udnytte de 
muligheder, som disse midler giver.

SUSANNE NORDENBÆK

”Den målrettede indsats 
for at sikre, at Esbjerg 
bliver centrum for den 
grønne omstilling i 
Danmark og styrker 
din position som 
energimetropol er 
fortsat et højt prioriteret 
område. ”

Susanne Nordenbæk
Direktør, Business Esbjerg

Direktørens perspektivering



BESTYRELSESFORMAND

Flemming Enevoldsen

BESTYRELSESNÆSTFORMAND

Jesper Frost Rasmussen Borgmester i Esbjerg Kommune(V)

BESTYRELSESMEDLEMMER

Karsten Larsen Kunde- og markedschef i NemByg

May-Britt Andrea Andersen Byrådsmedlem i Esbjerg Kommune(C)

Henrik Larsen Rektor ved Erhvervsakademi SydVest

Brian Lyst Formand i FH Sydvestjylland

Anni Dressø Direktør i VL Staal

Marco MacArtney Iværksætter

Frank Jensen Borgmester i Fanø Kommune(B)

Bente Riis Fogsgaard Indehaver og advokat i Advokatfirmaet Archa

Claus Pedersen Forpagter Danhostel Ribe

Jesper Toft Mathiasen Formand DI Sydvestjylland og adm. direktør i 
Lineage

DIREKTION

Susanne Nordenbæk

BUSINESS ESBJERG
Niels Bohrs Vej 6
DK-6700 Esbjerg

Telefon
Email
CVR nr:

+45 75 12 37 44
info@businessesbjerg.com
30164210


