Årsberetning 2017
for ProVarde

Indledning
ProVardes årsberetning er en opsummering af de indsatser, som
har været ProVardes virkeområde i det de forgange år.

Den nye strategi for ProVarde præsenteres i forbindelse med
generalforsamlingen i april 2018.

Årsberetningens formål er at give et billede af ProVardes arbejdsfelter,
opdelt på de områder som er defineret som ProVardes indsatsområder.
Det er i den forbindelse vigtigt at pointere, at ProVarde er en dynamisk
organisation hvor konstant tilpasning er af stor betydning, derfor er
mængden af tekst under de forskellige indsatser, ikke nødvendigvis
proportional i forhold til indsatsen.

2017 har været præget af optimisme og opgangstider med meget lav
ledighed i Varde Kommune.
Det afspejler sig også i de henvendelser, som ProVarde har fået:
Arbejdskraft, vækst, udvikling nye produkter og markeder, og flere som
vil starte selvstændig virksomhed.

2017 har endvidere være året hvor både bestyrelse og medarbejdere
har været involveret i en strategiproces.
Den tidligere strategi udløb i 2016 og skulle have være erstattet af en
strategi udarbejdet i forbindelse med fusionen med Esbjerg og Fanø –
som jo ikke blev gennemført.
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Vi har haft et historisk højt antal overnatninger, og er fortsat nr. 2 på
landsplan i forhold til overnatninger – kun overgået af København.

Organisation

Generalforsamling

ProVarde beskæftiger 14 medarbejdere. Herudover er der
tilknyttet en række afløsere primært på turistsiden i form af
afløsere og distributionspersonale.
I 2017 har der været 4 praktikanter i forløb i ProVarde. Desuden har der i
en periode været ansat en studentermedhjælper.
ProVarde bemander turistinformationerne i Blåvand by, Blåvandshuk
Fyr og Henne Strand. Endvidere er der en turistinformation med
selvbetjening i Varde.
Administrations- og erhvervsafdelingen er placeret på Otto Frellos Plads,
hvor også Varde Handel har kontor. Økonomifunktionen varetages fortsat
af Esbjerg Erhvervsudvikling.
ProVardes iværksætterrådgivning PowerTower er fysisk placeret på
Engdraget i Varde.

Den ordinære generalforsamling blev afviklet på medlemsvirksomheden
Næsbjerghus med advokat Dan B. Larsen som dirigent.
Generalforsamlingen havde igen god opbakning og Anja Steensig stod for
inspirationsindlægget.

Repræsentantskabet
Der er i 2017 gennemført to repræsentantskabsmøder.
De tre visionsgrupper ”Industri og Erhverv”, ”Turisme” og Fremtidsarbejdsgruppen” under repræsentantskabet har dannet grundlag for
repræsentantskabets fortsatte arbejde med vedtægtsændringer og
justeringer samt overvejelser om en omdefinering af repræsentantskabets
rolle.
Medarbejdere i organisationen har deltaget i arbejdet.

Bestyrelsen
2017 var startskuddet for etableringen af Business Region Esbjerg (BRE),
som er et tværkommunalt samarbejde mellem Fanø, Esbjerg, Tønder og
Varde kommuner. Varde har ansvaret for turismeindsatsen, mens Esbjerg
har ansvaret for erhvervsindsatsen.
landsplan i forhold til overnatninger – kun overgået af København.

Medlemmer
Medlemstallet i organisationen har udviklet sig stabilt. Med udgangen af
2017 var der 614 kontingentbetalende medlemmer, hvilket er en fremgang
på to medlemmer.
Kontingentsatserne for medlemskab:
0-3 ansatte*:
600 kr. ekskl. moms
4-19 ansatte:
1.500 kr. ekskl. moms
Over 20 ansatte:
4.900 kr. ekskl. moms
*Gælder også private.
Kontingentindtægter for 2017: kr. 764.000,- ekskl. moms.

Bestyrelsen for ProVarde var i 2017: Finn Christensen (formand),
Hans Barslund (næstformand), Helle Møller Mikkelsen, Louise
Hundebøll Krath Andersen, Anne-Marie Lidegaard, Søren
Hvidberg, Søren Kold, Carsten Hansen og borgmester Erik Buhl.
Kommunaldirektør Mogens Pedersen deltager som tilforordnet.
Der er i 2017 afviklet fem ordinære bestyrelsesmøder og et ekstraordinært
møde.
Desuden har bestyrelsesmedlemmer deltaget i arbejdsgrupper vedr.
vedtægtsændringer, de tre visionsgrupper ”Industri og Erhverv”, ”Turisme”
og ”Fremtidsarbejdsgruppen”. Formanden og næstformanden er ”fødte”
bestyrelsesmedlemmer i BRE.
I 2017 iværksatte bestyrelsen et omfattende strategiarbejde med
deltagelse af eksterne konsulenter samt interviewrunder med
samtlige bestyrelsesmedlemmer. Den nye strategi fremlægges på
generalforsamlingen i 2018.

Erhvervsservice

Nytårskur

ProVardes erhvervsrettede aktiviteter tager som oftest
udgangspunkt i den enkelte virksomheds situation eller
dagligdag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matchmaking
Ledige lokaler
Joining business
Generationsskifte
Mentorordninger
Sparring og afklaring
Bestyrelsessammensætning
Salg og markedsføring
Eksport
LAG-ansøgninger
Ægtefællejob
Bosætning
Netværk
Mulighed for tilskud

Assistancen til den enkelte medlemsvirksomhed, når virksomheden
støder på barrierer, ønsker hjælp til udvikling og nye aktiviteter eller
skal ind i en ny livsfase ved fusion, generationsskifte eller afvikling, er
fortsat sammen med formidling af viden og adgang til netværk det
vigtigste omdrejningspunkt for medlemsservicen i ProVarde.
Henvendelserne og opgaverne har været mangeartede i 2017, men
skal man sammenligne med tidligere år, så har der i 2017 været
flere henvendelser, der kan betegnes som udvikling og ønske om
vækst i virksomhederne. Disse henvendelser fører ofte til længere
sparringsforløb med den enkelte virksomhed.
Virksomhederne oplever fortsat mangel på kvalificeret arbejdskraft.
For at afhjælpe dette har vi i regi af BRE fortsat projektet
”Fremtidens arbejdskraft”, der går ud på både at opkvalificere
bestående medarbejdere i virksomhederne og klæde kommende
medarbejdere på til at varetage opgaven – herunder både i form
af lærlinge/elever og i forhold til at aktivere personer, der ikke er
på arbejdsmarkedet. Flere virksomheder fra Varde Kommune har
involveret sig i projektet som partnere i 2017.
ProVarde har i det forløbne år intensiveret samarbejdet med
Jobcenter Varde om løsning af virksomhedernes arbejdskraftudfordringer.
I 2017 var ProVarde i kontakt med 254 virksomheder i form af
besøg/møder. I takt med kendskabet til organisationen bliver større,
oplever vi et stigende antal henvendelser pr. telefon og mail.
Varde Kommune blev placeret som nr. 20 på Dansk Industris årlige
liste over erhvervsvenlige kommuner, hvilket er en tilbagegang på
11 pladser i forhold til 2016. Den primære årsag til tilbagegangen
var kommunens sagsbehandlingstid.

Der var igen rekorddeltagelse (430) til nytårskuren, der traditionen
tro afvikledes på Hotel Arnbjerg. Årets Initiativ- og Iværksætterpris
gik til Annebergs Limtræ A/S.

Iværksætteri
ProVarde har de seneste år haft stort fokus på at øge
iværksætter- og innovationsindsatsen, da vi her ser et stort
vækstpotentiale og en forretningsmæssig fornyelse.
I 2017 har der været afholdt møder med 157 potentielle
iværksættere mod 163 i 2016. Der er gennemført tre
iværksætterkurser med i alt 35 deltagere.
Iværksættermiljøet PowerTower manifesterede sig for alvor
i 2017, hvor ProVardes iværksætterrådgiver har sit kontor
og yder daglig sparring til iværksættervirksomhederne og de
potentielle iværksættere. I løbet af året er konceptet udvidet med
lokale vækstcentre i Ølgod, Skovlund og Helle. Der er kontakt til
andre lokalområder med henblik på at etablere yderligere lokale
vækstcentre.
I centrene er der adgang til viden og sparring om:
• Etablering, drift og udvikling af nye virksomheder
• Udvikling af forretningsplan og forretningsmodeller
• Ledelse, salg, markedsføring, eksport, generationsskifte mv.
• De nye trends om forretningsudvikling- Industri 4,0 med
integration mellem den digitale verden
og den fysiske produktion.
Som et resultat af vækstcentrenes arbejde er der etableret
klyngesamarbejder med både nye iværksættere og etablerede
virksomheder. Her udveksles viden til brug for innovation
og forretningsmæssig udvikling i både de nye og bestående
virksomheder.
I et samarbejde med Teknologisk Institut har ProVarde gennemført
Innovationstjek i ca. 50 virksomheder siden medio 2016 (de fleste
i 2017), hvilket har givet basis for et fremadrettet arbejde med
forretningsmæssig fornyelse i de involverede virksomheder.
Der er tilknyttet et mentornetværk af erhvervsfolk til
iværksætterindsatsen, som løbende bliver matchet med
iværksættere. Vi oplever et stigende antal henvendelser fra erfarne
erhvervsfolk, der ønsker at understøtte iværksættere med både
viden og kapital.
Med udgangen af året var der 18 virksomheder på PowerTower i
Varde, hvilket er en fremgang på fire.
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Erhvervsplaymaker

lokalt, og desuden har de gode resultater udmøntet sig i oplæg af
erhvervsplaymakeren både for KL, DA, LO, Undervisningsministeriet,
samt i tre af regionerne.

Erhvervsplaymakerordningen kører nu på andet år.
Manglen på faglært arbejdskraft og tilgangen til erhvervsfaglige
uddannelser er fortsat en udfordring, hvorfor ekstraordinære indsatser
med flere forskellige erhvervsuddannelses-institutioner løbende bliver
intensiveret for at vende udviklingen. Der er stadig et stort lokal- og
landspolitisk ønske om, at flere unge skal tage en ungdomsuddannelse,
og en meget større del af dem, der tager en ungdomsuddannelse, skal
tage en erhvervsuddannelse.

Flere andre kommuner har kontaktet Varde Kommune og overvejer at
kopiere erhvervsplaymaker-ordningen, da de har set, hvordan en svær
udfordring kan gribes an med enkle metoder og godt samarbejde alle
parter imellem.

Nogle af de tiltag, der er blevet skabt og igangsat og varetaget af
erhvervsplaymakeren:
•
•
•
•
•

Erhvervsforløb
Rollemodeller
Erhvervsrotation
Innovationsdage
8. klasses praktikpladser

Netværk
VivaVarde-netværk
De to netværk som ProVarde etablerede i samarbejde med
Relationsfabrikken for 6 år siden kører fortsat. En del virksomheder har
været med siden starten. Enkelte har forladt grupperne, der dog har
været i stand til at supplere sig med nye deltagere, således at der fortsat
er 25 deltagende virksomheder i hver gruppe.

VINK – Iværksætternetværket for kvinder
VINK-netværket blev etableret i 2015 og ProVarde varetager nu
sekretariatsfunktionen.
Der har vist sig en meget stor interesse fra virksomhederne,
folkeskolerne og erhvervsskolerne for at være en del af de mange
varierende tilbud.
I 2016/2017 er der blevet gennemført over 155 målrettede
erhvervsforløb, hvor lokale virksomheder stiller sig til rådighed for
interesserede unge fra overbygningsklasserne på Varde Kommunes
skoler.
I 2017 har 40 virksomheder været med i erhvervsforløb og 1400
folkeskoleelever har gennemført et erhvervsforløb.
Optaget på erhvervsuddannelserne er steget fra 16% til 23% i Varde
Kommune.
I fremtiden åbnes på erhvervsplaymakerens hjemmeside op for
”lærepladser”. Her kan alle virksomheder i kommunen få deres
lærepladsopslag lagt ind på siden, som bliver sammenkørt med en ny FBside. Tiltaget er skabt i samarbejde med Rybners Tekniske Skole, Skjern
Tekniske Skole, Varde Kommune og UU Varde.
Fælles skulle vi gerne skabe endnu mere synlighed om de unges
muligheder i Varde Kommune.
Erhvervsplaymakeren har fået stor bevågenhed både på skolerne og i
erhvervslivet, og der har været udvist stor interesse for initiativet

Campusfonden
ProVarde er sekretariat for Campusfonden, der har til formål at
understøtte uddannelsesmiljøet i Varde Kommune og sikre, at dette
udvikler sig.
Campusfonden har været involveret i etableringen af erhvervsplaymakerordningen og etableringen af grundforløb (Rybners) på Campus.
Det overvejes pt., om erhvervsplaymaker-ordningen kan udvides til
ungdomsuddannelserne på Campus.

Samarbejdspartnere

at der oftere og oftere er nummerplader fra de sydtyske delstater på
landevejene i vor kommune og foran overnatningsstederne.

ProVarde har en lang række samarbejdspartnere, som vi
samarbejder med i dagligdagen. Det gælder både internationale,
nationale og regionale partnere, hvor vi varetager
erhvervslivets og medlemmernes interesser.

Markedsføringsindsatsen på rigtig mange medier og platforme omkring
”Dänische Nordsee” har i den grad haft positiv effekt. I 2017 er Nordseesamarbejdet mellem flere vestkystkommuner intensiveret, og lokale
aktører har fremadrettet valgt at bidrage til markedsføringsindsatsen via
samfinansiering.

Eksempler herpå er BRE, VisitDenmarks Hamborgkontor, ministerier,
styrelser, erhvervsfremmeorganisationer, Vækstforum, Region
Syddanmark, Vestkystpartnerskabet, Væksthus Syddanmark, EUkontoret i Bruxelles m.fl.
Herudover har ProVarde en lang række lokale samarbejdspartnere, hvor
vi bl.a. har medvirket i en række udviklingsplaner i forskellige byer og
lokalsamfund.
Varde Kommune er en vigtig samarbejdspartner, og vi holder tæt kontakt
og har regelmæssige møder med forskellige afdelinger af forvaltningen.

Det samme har de mange journalistbesøg, hvor områdets kvaliteter
præsenteres på en ærlig måde af neutrale medier med høj
troværdighedsgrad.
Opmærksomheden omkring Tirpitz med verdensarkitektur af Bjarke
Ingels, Filsø Ellipsen, Vadehavscentret og to Michelin-stjerner til Henne
Kirkeby Kro giver anledning til at tro, at den positive opmærksomhed
og udvikling vil fortsætte. Tirpitz alene har tilført området nye
turismesegmenter, herunder kulturinteresserede gæster fra hele verden.

Den øgede aktivitet i erhvervslivet nødvendiggør en hyppigere og
mere intensiv kontakt til forvaltningen i forhold til virksomhedernes
udviklingsønsker og aktiviteter, hvilket kræver ekstra fokus på
ressourcerne hos både ProVarde og Varde Kommune.

Turismefremme

Turistinformation
ProVardes turistinformationer i Blåvand og Henne Strand udgør
rygraden i den personlige gæstebetjening, selvom digitale
løsninger i stigende grad vinder indpas
Turisterhvervet i Varde Kommune oplevede igen i 2017
en positiv udvikling, og på alle parametre performede
turisterhvervet over gennemsnittet i Varde Kommune og i
kommunens virksomheder.
Med over 4 millioner overnatninger i Varde Kommune er vækstmålet på
5 millioner overnatninger i 2025 absolut realistisk.
Det er fortsat tyskerne, der er vor suverænt største kundegruppe og
glædeligvis kan det konstateres at tyskerne er trofaste kunder, der
kommer igen og igen.
Som følge af den forøgede markedsførings- og kommunikationsindsats
er det lykkedes at øge kendskabet til Danmark og vi kan konstatere,
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Turisternes tilfredshed med feriestederne i destinationen ligger på et

flot niveau (4,7 Henne og 4,6 Blåvand på 5-skala, 2016). Ligeledes
er anbefalingsvilligheden på flotte 9,4 Henne og 9,4 Blåvand på en
10-skala. Specielt landskab og natur scorer højt. Strand og kyst 4,9 og
særlige naturområder 5,0 på 5-skala både i Henne og Blåvand.

LEGOLAND Billund Resort

Tirpitz har flyttet tilfredsheden med kulturattraktioner op på hele 4,9 på
en 5-skala både i Henne og Blåvand, og nævnes af rigtig mange som en
ny grund til at anbefale ferie i Blåvand.
Ligeledes er destinationen kendetegnet ved stor gæsteloyalitet. I Henne
er bare 6 pct. førstegangsbesøgende i Blåvand 10 pct. og hele 73 pct. i
Henne og 68 pct. i Blåvand har tidligere været på feriestedet mere end
5 gange.
Feriehuse er den helt dominerende overnatningsform og udgør 74 pct.
af de samlede overnatninger.

Samarbejdet med LEGOLAND Billund Resort er fortsat i 2017
og fortsætter fremover.

Det vedvarende arbejde med at forlængesæsonen ser også ud til fortsat
at give pote. Blåvand er den destination på den jyske vestkyst med den
mindste sæsonvariation, og der var god vækst i overnatninger specielt i
årets sidste kvartal.

Effekten af dette samarbejde for områdets aktører har været stor, og
flere og flere anerkender den positive effekt.

Med hele fem restauranter i White Guide og Henne Kirkeby Kro i Guide
Michelin med to stjerner er destinationen i høj og stigende grad profileret
og kendt som et kulinarisk rejsemål.

Samarbejdets primære fokus er markedsføring på udenlandske
nærmarkeder, hvilket har givet stor synlighed i 2017 og brandet vort
område på en positiv måde i både trykte og elektroniske medier, bl.a. via
presseture. Desuden giver samarbejdet et godt netværk i de deltagende
kommuner. Effekten for vore turismeaktører har været stor specielt i den
østlige del af Varde Kommune.

Kommunikation

Samarbejdet i
Business Region Esbjerg
Vi har fortsat turismefremmesamarbejdet med de øvrige
Vadehavskommuner, og har herunder repræsenteret vort område
ved markedsføringsevents i ind- og udland samt i online print og TVkampagner og derudover i en bred vifte af PR-aktiviteter rettet mod det
tyske marked.

Destinationssamarbejde
med Ringkøbing-Skjern
ProVarde har sammen med Destination Ringkøbing Fjord og RingkøbingSkjern og Varde Kommune indgået et strategisk samarbejde, bl.a.
om produkt- og forretningsudvikling med perspektiver i forhold til
sortimentsopbygning på kultur-, livsnyder- og i særdeleshed aktive
naturoplevelser og strandliv.
Begge kommuner har jo en vision, der tager udgangspunkt i Vestkystens
unikke og rige natur.
Kommunerne, turismeorganisationerne og områdernes erhvervsliv udgør
tilsammen en meget stærk turismeklynge, som det er ambitionen at
udvikle og styrke yderligere.

I 2017 har ProVarde fortsat informationsindsatsen med
både de kendte og nye publikationer. Hertil kommer flere
hjemmesider, samt Facebook- og Instagram-sider
Turistguiden udkom primo 2017 og distribueres fortsat af ProVarde til et
stort antal virksomheder og institutioner i Varde, Ringkøbing-Skjern og
Esbjerg kommuner.
Den årlige guide suppleredes af fem udgaver af VisitWestDenmark
Turistmagasinet.
ProVarde Magasinet udkom to gange i 2017 og distribueres til alle
husstande i Varde Kommune og i den nordlige del af Esbjerg Kommune i
samarbejde med Ugeavisen.
Der er udsendt 25 elektroniske nyhedsbreve til medlemmer,
samarbejdspartnere og andre interesserede i 2017.

Events / Arrangementskalender
Eventkalender
ProVarde udgiver eventkalenderen to gange årligt med et meget
varieret udbud af kurser, arrangementer, temamøder og konferencer.
Eventkalenderen, der tilgår alle medlemsvirksomheder, udgives på
samme tidspunkt som ProVarde Magasinet.
Arrangementer
Sæsonens arrangementer spænder fra inspiration og praktiske værktøjer
til virksomhedsdrift og ledelse.

Presse og sociale medier:
Kunderne er online – er du?
Markedsføring:
Oplevelser sælger ved udgangen
Innovation og Udvikling:
Vækstugen
Ledelse i forsvaret og i erhvervslivet
Når din strategi rammer virkeligheden
Innovationssamarbejde i Varde Kommune
Vil du disrupte eller dø?

Der er i 2017 bl.a. afviklet følgende arrangementer:
Netværksaktiviteter:
ProVardes Nytårskur
Rundvisning i det nye LEGO® House
Erhvervspolitisk debatmøde
Turistpolitisk debatmøde
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Øvrige arrangementer:
Oplevelse (Mads Kaiser)
Fra 1800-tallet til netauktion
XTERRA
Varde Å Dag

