Årsberetning 2020 for ProVarde
2020 har været markant anderledes end nogensinde før, dette fordi at det var det første år
i ProVarde uden turismeindsatsen – da denne blev videreført i Destination Vesterhavet i et
samarbejde mellem Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune.
Medio januar blev den traditionsrige nytårskur gennemført med rekorddeltagelse, og inden
året for alvor var i gang, kom Coronapandemien og satte en helt ny dagsorden for
erhvervslivet og dermed også for ProVarde.

Det ses også i de henvendelser, som ProVarde fik ind fra virksomhederne – som i første
halvår af 2020 handlede om hjælpepakker og alternative måde at lave forretning på,
omstilling, tabsbegrænsning - kort sagt en helt ny tilgang end vi nogensinde har set før.
På trods af en nedlukning af landet, sluttede året med optimisme, da et vaccineprogram
var på vej og de første danskere var allerede blevet vaccineret. Derudover var
hovedparten af virksomheder især indenfor industri og byggeanlæg præget af høj aktivitet
og ledigheden faldt igen.
Iværksætterne har ikke på nogen måde ladet sig skræmme af Corona, da ProVarde igen i
2020 oplevet overraskende mange der har ønsket at blive selvstændige.

ORGANISATIONEN
ProVarde beskæftigede i 2020 i alt 6 medarbejdere. Her har vi også i 2020 huset Varde
Handel.
ProVardes iværksætterrådgivning PowerTower er fortsat placeret på Engdraget i Varde.
Økonomifunktionen blev i 2020 flyttet til Business Esbjerg.

MEDLEMMER
Ved udgangen af 2020 var der ca. 550 medlemmer. Kun ganske få har valgt at opsige
deres medlemskab som konsekvens af opdelingen mellem turisme og erhverv.
Kontingentsatserne for medlemskab*:
0-3 ansatte:

600 kr. ekskl. Moms (750 kr.)

4-19 ansatte:

1.500 kr. ekskl. Moms (1.800 kr.)

Over 20 ansatte:

4.900 kr. ekskl. Moms (5.500 kr.)
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*Det blev på generalforsamlingen i 2020 besluttet at satserne fra 2021, skulle stige til de
tal som er indsat i parentes.
Kontingentindtægterne udgjorde i 2020: kr. 537.700*, - ekskl. moms.

GENERALFORSAMLING
Den ordinære generalforsamling blev afviklet de 25. juni online pga. Corona, med advokat
Dan B. Larsen som valgt dirigent.
Efter formandsberetningen godkendte generalforsamlingen regnskab og budget og vedtog
bestyrelsens forslag om en beskeden stigning i kontingenter fra 2021.
Endelig vedtog man vedtægtsændringer som udelukkende skyldtes at turisme som begreb
skulle skrives ud pga. den nye opsplitning.

REPRÆSENTANSKAB
Der er i 2020 gennemført et møde den 16/9 på Von Lügenhals i Varde.
Et væsentligt emne var de gode placeringer for kommunernes erhvervsservice hvor Varde
blev placeret som nr. 8 hos Dansk Industri og som nr. 6 hos Dansk Byggeri.
Man besluttede at arbejde for en tættere inddragelse af repræsentantskabets medlemmer,
dels som aktive ambassadører i lokalområderne, men også ved at en del medlemmer
trådte ind i arbejdsgrupper under ProVardes bestyrelse.

BESTYRELSEN
Bestyrelsen for ProVarde var i 2020:
Hans Barslund (formand), Helle Møller Mikkelsen (næstformand), Louise Hundebøll Krath
Andersen, Finn Christensen, Jimmy Nielsen, Marianne Søby, Lene Kaas og Jørgen
Østergaard.
Borgmester Erik Buhl og Søren Laulund er medlemmer udpeget af Byrådet.
Kommunaldirektør Mogens Pedersen deltager som tilforordnet.
Der er i 2020 afholdt seks ordinære bestyrelsesmøder og et ekstraordinært møde.

ERHVERVSSERVICE i 2020
ProVardes erhvervsservice tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds situation og
ønske.
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Men med regeringens nedlukning af store dele af landet den 11. marts kom rigtig meget af
ProVardes erhvervsservice til at handle om hjælpepakker og krisesparring med
virksomheder.
Den særlige coronasituation gav et styrket samarbejde med mange lokale specialister og
rådgivere og i et tæt samarbejde med Erhvervshus Sydjylland tog ProVarde en tydelig
rolle som kontaktpunkt for og matcmaker mellem den enkelte virksomhed og
myndighedernes regler og tilbud.
Mange kontakter handlede naturligt om strategi og omstilling og en intens
informationskampagne blev sat i værk med op til 2-3 ugentlige digitale nyhedsbreve fra
ProVarde til virksomhederne med opdateringer og tilbud om services.
Som en konsekvens af coronaens udfordringer søgte ProVarde ekstra bevillinger hos
Varde Kommune til ekstraordinær indsats hos private virksomheder til digitalisering,
fundraising og lederuddannelser. Disse blev udbudt med succes i 2. halvår af 2020.
Også kampagner for lokale indsatser i detailhandel med annoncering, gavekort og events
var en del af indsatsen.
Alle ProVardes traditionelle tilbud har fortsat været udbudt i hele 2020, men en stor del har
været gennemført via telefon, mail og online møder fremfor ved fysiske møder.

ERHVERVSHUSET SYDJYLLAND (EHS)
EHS er efter den nye erhvervsfremmereform en meget vigtig samarbejdspartner for
ProVarde og i modsætning til tidligere, hvor den regionale erhvervsfremme var meget
segmenteret, er EHS nu for alle virksomheder.
Derfor har både bestyrelsen og kommunen haft stort fokus på, at få flest muligt i et kortere
eller længere forløb hos EHS – hvilket fremgår af ned stående skema.

Erhvervshus Sydjylland
Varde kommune
Budget for året
Antal gennemførte
Indeks

2020
56
68

2021
56
39

121

70
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IVÆRKSÆTTERI OG POWER TOWER
ProVardes iværksætterindsats PowerTower i Varde, Helle, Årre og i Agerbæk har i alt 42
virksomheder tilknyttet.
Med Coronaens store indflydelse i 2020 havde vi forventet en markant nedgang i antallet
af iværksættere, men der har været næsten status quo med ca. 150 nye iværksættere +
en fortsat dialog med mange af de tidligere startede.
Der er gennemført 3 iværksætterkurser, der løbende videreudvikles og tilpasses de
konkrete deltagere på hvert kursusforløb.

SKOLE OG VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE
Trods Corona nåede vi af få ca. 600 folkeskolelever ud i forløb hos virksomhederne. De
deltog i aktiviteter med erhvervsforløb, rollemodeller på skolerne, erhvervsrotation, praktikog lærepladser.
Mange forløb blev dog flyttet til 2021.
Et hovedmål med indsatsen er at oplyse de unge om erhvervslivet og jobmulighederne
her, samt inspirere dem til at tage en ungdomsuddannelse. Målet er også at en meget
større del af dem, der tager en ungdomsuddannelse, skal tage en erhvervsuddannelse.
I Varde Kommune er andelen af 9.–10. klasseelever som tager en erhvervsfaglig
uddannelse steget over 5 år fra 16,8 % i 2016 til nu lidt over 32 %, hvilket er en af de
højeste andele i landet.
Samarbejdet med Varde Gymnasium og Varde Handelsskole er også fortsat med fokus på
at skabe en øget synliggørelse af virksomhederne og jobmulighederne hos dem for
fremtidens unge.

NETVÆRK
VivaVarde-netværk
Der er to netværk med branche eksklusivitet, faciliteret af Relations fabrikken. I perioder er
de udvidet med mindre netværksgrupper. ProVarde deltager i netværksgrupperne.
VINK – Iværksætternetværket for kvinder, hvor ProVarde fungerer som sekretariat.
På PowerTower supporterer ProVarde flere blandede netværk og deciderede
iværksætternetværk.
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CAMPUSFONDEN
Der er stadig midler fra Campusfonden i ProVarde, som skal udmøntes via
Erhvervsplaymakeren til ekstraordinære tiltag på Campus, med det primære formål at øge
de studerendes kendskab til Varde kommunes virksomheder.

FØDEVAREKLYNGE (Symbo)
ProVarde har via Iværksætter- og Innovationschefen bidraget til opbygning af Symbo, som
nu er en forening, med egne lokaler og hvor den første fødevareiværksætter er flyttet ind.

SAMARBEJDSPARTNERE
ProVarde har en lang række internationale, nationale og regionale samarbejdspartnere,
hvor vi varetager erhvervslivets og medlemmernes interesser.
De vigtigste er Varde Kommune og Erhvervshus Sydjylland (som har erstattet
Væksthuset).
Andre vigtige parter er JobCenter Varde, Business Region Esbjerg, nabokommunernes
erhvervskontorer med Business Esbjerg som det vigtigste, VisitDenmarks Hamborgkontor, ministerier, styrelser, erhvervsfremmeorganisationer, Vækstforum, Region
Syddanmark, Vestkystpartnerskabet, EU-kontoret i Bruxelles m.fl.
Varde Kommune er ProVardes allervigtigste samarbejdspartner, og vi har holdt faste
møder med Afd. for Teknik, Miljø og Plan på fast månedsbasis, og derudover har vi holdt
tæt kontakt løbende med sparring og vidensudveksling efter behov - også med JobCenter
Varde de øvrige forvaltninger i Kommunen.
Business Region Esbjerg (BRE)
ProVarde har haft et mangeårigt og værdifuldt samarbejde med BRE, primært indenfor
turisme i et samarbejde med Esbjerg, Tønder og Fanø kommuner.
Men med den nye erhvervsfremmelov som trådte i kraft i 2020, som betød at turismen blev
udskilt, har kommunerne valgt at nedlægge BRE til endeligt ophør når det sidste projekt i
samarbejdet er afsluttet i løbet at 2021.

KOMMUNIKATION
Med adskillelsen af erhverv og turisme har ProVardes kommunikationsindsats ændret sig i
2020.
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Som tidligere nævnt lavede ProVarde en intensiv informationsstrøm om Corona relaterede
emner til virksomhederne. Meget af kommunikationen har været i et tæt samarbejde med
Varde kommune og Erhvervshus Syd.
Pga. de ændrede mødemønstre, hvor de fleste fysiske møder og events ændredes til
online, så benyttede vi lejligheden til at øge indsatsen med at videreformidle mange nye
tilbud om webinarer og workshops fra hele landet. Tilbud som nu pludselig blev mere
aktuelle for virksomhederne i Varde fordi Coronaen fik os til at ændre behov og vaner og
fordi digitale møder og tilbud ikke har geografiske begrænsninger.
ProVardes nyhedsbrev modtages af ca. 1200 personer.

EVENTS OG ARRANGEMENTER
Meget måtte aflyses pga. corona men vi nåede bl.a. at afholde en rekordstor Nytårskur i
januar 2020, hvor erhvervsprisen gik til Flensted A/S og iværksætterprisen til Le Hof-Le
Mosch.
Andre kurser og events som blev afholdt som fysiske møder:
Tiden er værdifuld – Tom Klan
Bøj Fisken mens den er frisk/lev i nuet og nå større mål – Torben Wiese
Workshop for rådgivere om generationsskifte i virksomheden – Annette Spicker
Boost dit salg efter Covid-19 – Tommy Langhoff
Indefra - Anders Agger
SEO Google søgeoptimering, 2 kurser – Kursusfabrikken
ELP lederkursus, 5 kursusdage – Peter Nibe Hansen, Kvist og Jensen A/S
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