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Dagsordenspunkt 8 Cover – Opsamling, evaluering og proces mod næste møde  

 

Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Efter hvert møde har bestyrelsen haft tradition for at foretage en kort evaluering af 

mødets materialer, indhold og afvikling mhp. gensidig læring og eventuelle forbed-

ringer frem mod næste møde.  

 

Desuden gives der ofte afsluttende bemærkninger af praktisk karakter i dette afslut-

tende cover. Denne gang kan følgende oplyses:  

 

- Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 21. juni 2022 på Sjælland, 

hvor den nærmere mødelokation er ved at blive afsøgt. Mødet er det sidste 

møde inden sommerferien. Der arbejdes på at arrangere et virksomhedsbesøg 

i forbindelse med bestyrelsesmødet. 

 

- Bestyrelsen har det sidste halve år deltaget i en række strategiske arrange-

menter med Erhvervshusene med det formål at få input til kommende ud-

møntninger og for bl.a. at gøre interessenter opmærksom på fremtidige an-

nonceringer. Fire af de foreløbigt fem planlagte arrangementer er nu afholdt. 

Det næste arrangement, der handler om turisme-infrastruktur, afholdes 4. maj 

i Aalborg med deltagelse af bl.a. bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Pedersen.  

 

- De nye EU-programmer lanceres på en stor konference d. 30. maj i Odense. 

Det forventes, at ministeren, formanden for Danmarks Erhvervsfremmebe-

styrelse og EU-kommissæren for samhørighed og reformer deltager i konfe-

rencen, ligesom alle øvrige bestyrelsesmedlemmer også er inviterede og vel-

komne.  

 

- Overvågningsudvalget for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæi-

ske Socialfond Plus 2021-2027 har bedt Danmarks Erhvervsfremmebesty-

relse om at udpege et medlem og en suppleant til udvalget for perioden 2022-

2027. Overvågningsudvalget har blandt andet til opgave at sikre, at EU-

programmerne gennemføres effektivt og med høj kvalitet. I tråd med den 

hidtidige praksis foreslås det, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse lader 

sig repræsentere på administrativt niveau i udvalget ved, at én medarbejder 

fra sekretariatet deltager i Overvågningsudvalget på bestyrelsens vegne. Ud-

valgets øvrige medlemmer er også repræsenteret på administrativt niveau. I 

udvalget deltager en række statslige myndigheder og interesseorganisationer, 

herunder bl.a. DI, DE, KKR, FH, CO-Industri, SMV:Danmark, TEKNIQ mv.  

Det medlem af Overvågningsudvalget, der hidtil har repræsenteret Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelse, har løbende givet status på de emner, som besty-

relsen har arbejdet med. Overvågningsudvalget har i den foregående periode 

generelt udvist stor interesse for arbejdet i bestyrelsen. 

 

- For at sikre god fremdrift i forbruget af REACT-EU-midler foreslås det at 

fremrykke annonceringen af Virksomhedsprogrammet 2.0 fra bestyrelsens 

møde i september til bestyrelsens møde i juni. På mødet d. 21. juni vil 
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bestyrelsen således skulle tage stilling til en idebeskrivelse vedr. indholdet i 

det kommende Virksomhedsprogram 2.0.   

 

- Til øvrig orientering er klyngeorganisationen for maritime erhverv og logi-

stik, MARLOG, erklæret konkurs af skifteretten. MARLOG er tilsagnsmod-

tager eller partner i flere erhvervsfremmeprojekter. Det drejer sig først og 

fremmest om 13,5 mio. kr. til MARLOGs innovationsaktiviteter, som er be-

vilget i regi af klyngeprogrammet Innovationskraft, der er et samarbejde med 

Uddannelses- og Forskningsministeriet. Hertil kommer, at MARLOG er en-

gageret i et antal strukturfondsprojekter, den specialiserede iværksætterind-

sats Beyond Beta og flere af de regionale erhvervsfyrtårne. Sekretariatet er i 

dialog med konkursboet via kurator og samarbejder med Uddannelses- og 

Forskningsstyrelsen om at håndtere konsekvenserne af konkursen for klyn-

geindsatsen. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen lader sig repræsentere i Overvågningsudvalget på admi-

nistrativt niveau ved en medarbejder fra sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremme-

bestyrelse. Sekretariatet udpeger selv den konkrete medarbejder og suppleant for 

denne. 

 

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om at fremrykke annoncering af Virk-

somhedsprogrammet 2.0 til bestyrelsens møde i juni. 
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