Årsberetning 2021 for ProVarde
2021 har været det første reelle driftsår efter opdelingen af erhverv og turisme, dette fordi at
selvom turismeindsatsen – blev videreført i Destination Vesterhavet så var 2020 præget af
opdelingen.
Året starter med den traditionsrige nytårskur - men sådan blev det ikke i 2021 - da det på
trods af mange alternative forslag til en Coronavenlig afvikling, ikke var muligt at afvikle
nytårskuren på et ønskeligt niveau.
Det ses også i de henvendelser, som ProVarde har fået ind fra virksomhederne – hvor det i
2020 handlede meget om hjælpepakker og alternative måder at lave forretning og
tabsbegrænsning – så blev 2021 en slags ny ”normal” og virksomhederne havde vænnet sig
til at nedlukning var et vilkår.
Antallet af Iværksættere har i starten af året været på det sædvanlige høje niveau, med en
faldende tendens sidst på året, hvilket formentlig skyldes den høje aktivitet i virksomhederne
og mangel på arbejdskraft, alligevel blev der i Varde Kommune etableret markant flere
virksomheder i 2021 end i de foregående år, hvilket fremgår af nedstående skema fra
Vækstfonden.
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ORGANISATIONEN
ProVarde beskæftigede i 2021 i alt 7 medarbejdere.
Sekretariatsfunktionen for Varde Handel ophørte medio 2021.
ProVardes iværksætterrådgivning PowerTower er fortsat placeret på Engdraget i Varde,
Økonomifunktionen blev i 2021 flyttet tilbage efter en periode at være udliciteret til Business
Esbjerg.

MEDLEMMER
Ved udgangen af 2021 var der ca. 550 medlemmer, så de mange medlemmer indenfor
turisme har valgt at fastholde deres medlemskab, efter overgangsperioden.
Kontingentsatserne for medlemskab:
0-3 ansatte:

750 kr. ekskl. Moms

4-19 ansatte:

1.800 kr. ekskl. Moms (kr.)

Over 20 ansatte:

5.500 kr. ekskl. Moms
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Kontingentindtægterne udgjorde ex. Moms i 2021: kr. 801.00 mod 537.700 i 2020.
GENERALFORSAMLING
Den ordinære generalforsamling blev afviklet den 10. juni 2021, i en Coronapræget
atmosfære, med advokat Birgit Østergaard Nielsen som valgt dirigent.
Da nytårskuren var blevet aflyst, blev Erhvervsprisen og iværksætterprisen uddelt på
generalforsamlingen med Nobia og Kvie sø efterskole som prismodtagere.
Efter formandsberetning godkendte generalforsamlingen regnskab og budget.
REPRÆSENTANTSKAB
Der er i 2021 gennemført et møde den 22/9 2022 på Agerbæk Hotel.
Et væsentligt emne var bosætning og arbejdskraft, hvor repræsentanter fra Ringkøbing –
Skjern kommune fortalte om deres indsats på området.
BESTYRELSEN
Bestyrelsen for ProVarde var i 2021:
Hans Barslund (formand), Jimmy Nielsen (næstformand), Helle Møller Mikkelsen, Louise
Hundebøll Krath Andersen*, Finn Christensen, Marianne Søby, Lene Kaas og Jørgen
Østergaard.
*blev pga. jobskifte erstattet af suppleant Anders Jepsen fra PS Porte.
Borgmester Erik Buhl og Søren Laulund var medlemmer udpeget af Byrådet.
Kommunaldirektør Mogens Pedersen deltager som tilforordnet.
Der er i 2021 afholdt seks ordinære bestyrelsesmøder og et ekstraordinært møde.

ERHVERVSSERVICE I 2021
ProVardes erhvervsservice tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds situation og ønske.
Coronasituationen betød at mange fysiske møder blev erstattet af onlinemøde og telefonisk
kontakt.
Samarbejdet med Erhvervshus Sydjylland og ProVarde er blevet yderligere styrket som et
vigtigt kontaktpunkt, for den enkelte virksomheds muligheder for tilskudsordninger og andre
tilbud.
Mange kontakter handlede om strategi, digital omstilling, automatisering, endvidere blev
projektet ’Barrierer for Vækst’ gennemført med succes i 10 virksomheder. Barrierer for Vækst
består af uddannelsesinstitutioner (AMU Vest, UC Syd, Rybners, Fredericia
Maskinmesterskole, Erhvervsakademi Sydvest), Erhvervshus Sydjylland, ProVarde, Jobcenter
Varde samt Plan og Vækst i Varde Kommune.
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Barrierer for Vækst undersøger i en række lokale virksomheder om man via en samskabende
indsats parterne imellem kan understøtte den lokale erhvervsservice i endnu større grad end
hidtil.
Alle ProVardes traditionelle tilbud har fortsat været udbudt i hele 2021, men en stor del er
blevet udsat, eller gennemført elektronisk.

ERHVERVSHUSET SYDJYLLAND (EHS)
EHS er en meget vigtig samarbejdspartner for ProVarde.
EHS er det regionale erhvervsfremmetilbud og de mere specialiserede indsatser som ikke
tilbydes lokalt, endvidere tilbyder og understøtter EHS en række tilskudsordninger inden for en
række segmenter.
Derfor har både bestyrelsen og kommunen haft stort fokus på, at få flest muligt i et forløb hos
EHS – hvilket fremgår af nedenstående skema.

Varde Årsmål
28
Gennemsnit
Sydjylland

Realiseret
45

Indeks
161%
116%

IVÆRKSÆTTERI OG POWER TOWER
ProVarde understøtter iværksætteri miljørne i PowerTower regi, i Varde, Helle, Årre og i
Agerbæk hvor i alt 42 virksomheder er tilknyttet.
Som nævnt i indledningen, så startede tilgangen til iværksættervejledningen på det
sædvanlige høje niveau, med en faldende tendens fra tredje kvartal.
Der har været 128 unikke iværksættere i vejledning i 2021, der afholdes i gennemsnit 3 – 4
møder med den enkelte iværksætter.
I august 2021 blev Innovations- og Iværksætterchef Friedericke Bruhn frikøbt til Symbo
projektet i Skovlund frem til juni 2022 og der er siden kommet fart på projektet.
Der er allerede næste fuldt udlejet til både iværksættere og etablerede virksomheder på
Nørremarken 2 i Skovlund, hvor Symbo har adresse.
I slutningen af året påbegyndtes etableringen af et testkøkken på Symbo.
Der er gennemført tre iværksætterkurser med i alt 40 deltagere, der løbende videreudvikles
og tilpasses de konkrete deltagere på hvert kursusforløb.
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SKOLE OG VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE
Trods Corona kom 1065 elever i Varde Kommune ud i forløb hos 70 virksomheder. De deltog i
aktiviteter med erhvervsforløb, rollemodeller på skolerne, erhvervsrotation, praktik- og
lærepladser.
Januar - juli 2021
Erhvervsforløb med folkeskoler - 175 elever
(Corona lukkede desværre det meste ned)
August – december 2021
Erhvervsforløb med virksomheder og folkeskoler –
37 forløb svarende til 740 elever
Projekt Ny-Praktik (Young Creators 2021) uge 44,
100 elever deltog fra Ølgod og Tistrup
Forløb med Gymnasiet uge 46 (Bæredygtighed og innovation) 150 elever 2. g’er.
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.
Optaget på erhvervsuddannelserne var i 2021 på ca. 30 % i Varde Kommune,
landsgennemsnittet er på 16,6%.
I Varde Kommune er andelen af 9.–10. klasseelever som tager en erhvervsfaglig uddannelse
steget over 6 år fra 16,8 % i 2016 til 30 % hvilket er fortsat 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.
Erhvervsguide
ProVardes indsats blev i 2021 styrket med en ekstra ressource i form af en Erhvervsguide,
hvis indsats er fokus på lokale jobmuligheder rettet mod unge under 18 år. Indsatsen har
siden 1. marts 2022 medført 111 ungekontakter, heraf er 94 enten kommet i job, praktik, fået
ansøgningshjælp eller fået en læreplads.

NETVÆRK
GRØNT NETVÆRK VARDE
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Er et nyt tiltag som startede i september 2021, med et opstartsmøde fulgt op af et CO2
beregnerkursus over tre dage, med i alt 80 deltagere.
Arbejdet fortsætter i 2022 og er støttet af Varde Kommunes §17/4 udvalg – formålet er at
skabe lokale samarbejder og vidensdeling indenfor den grønne omstilling og sikre viden og
synliggøre vigtigheden for virksomhederne, at blive en del af den grønne omstilling.
VIVA VARDE-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.
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.

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, Destination Vesterhavet, nabokommunernes
erhvervskontorer med Business Esbjerg som det vigtigste, ministerier, styrelser,
erhvervsfremmeorganisationer, Vækstforum, Region Syddanmark, 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 månedsbasis, og derudover har vi holdt tæt kontakt med
sparring og videns udveksling efter behov - også med Jobcenter Varde og 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.
BRE blev i 2021 nedlagt, men samarbejdet fortsætter på et mindre formaliseret niveau.
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KOMMUNIKATION
ProVardes nyhedsbrev som modtages af ca. 1300 personer, er et vigtigt værktøj til
kommunikation med medlemmerne.
Derfor er både formen, layout og hyppighed blevet optimeret, da medlemmerne har efterlyst
et mere overskueligt og mindre teksttungt nyhedsbrev.

Endvidere er indsatsen på de Sociale Medier blevet intensiveret i 2021.

EVENTS OG ARRANGEMENTER 2021
Meget har fortsat måtte aflyses pga. Corona, hvor kurser og event igen startede efter maj.

I 2021 gik erhvervsprisen til Flensted og Iværksætterprisen til Kvie Sø efterskole.
Generalforsamling blev afholdt i juni
Endvidere blev nedenstående arrangementer gennemført:
Maj – konflikthåndtering
Juni – organisk indhold og sociale medier
September – Vis os din virksomhed og karriere messe Esbjerg
Oktober – erhvervspolitisk debatmøde
Oktober – november - ELP leder forløb (5 kursusdage)
November – december - CO2 beregnerkursus (3 dage)
December - Feel good arrangement Niels Krøjgaard
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