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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

På april-mødet blev det på grund af lav mødetilslutning på den valgte dato besluttet 

at søge en ny dato for bestyrelsens møde i september. Alle datoer i september er 

afsøgt, men desværre uden at det har været muligt at samle en beslutningsdygtig be-

styrelse til et fysisk møde i sædvanligt format. Efter aftale med formanden bliver 

september-mødet derfor afviklet som et kortere virtuelt møde kombineret med en 

skriftlig proces på beslutningspunkterne. Det virtuelle møde vil primært bestå af ind-

slag fra de lokale erhvervshuse, som skal overlevere deres bidrag til investeringspla-

nen for 2023. Den skriftlige proces vil omhandle udmøntningspunkter, hvor besty-

relsen skal være beslutningsdygtig for at kunne træffe beslutninger – denne proces 

vil blive indledt forud for det virtuelle møde, hvorfor der på det virtuelle møde vil 

kunne stilles spørgsmål til udmøntningerne. Den skriftlige proces afsluttes kort efter 

det virtuelle møde. September-mødet skulle have fundet sted i Hovedstaden, og se-

kretariatet vil genbesøge den fysiske placering for de kommende møder. 

 

Til øvrig orientering af bestyrelsen:  

 

Bestyrelsesarrangement om iværksætteri 

Bestyrelsen har i samarbejde med erhvervshusene afholdt arrangementer med ekstern 

deltagelse for at hente inspiration til de kommende udmøntninger. Der er indtil dato 

afviklet fem arrangementer rundt i landet med deltagelse af flere medlemmer af Dan-

marks Erhvervsfremmebestyrelse. Det eneste område, hvor der endnu ikke er afholdt 

et arrangement, er i Hovedstaden – det er nu planlagt til den 29. september 2022. 

Formanden deltager, men andre interesserede bestyrelsesmedlemmer vil være vel-

komne til at deltage. 

 

Connect Denmark (nu Connect) 

Foreningen Connect Denmark, som bestyrelsen ad flere omgange har bevilget penge 

(totalt 14 mio. kr., senest 8 mio. kr. i november 2020), indgav 29. december 2021 

konkursbegæring grundet likviditetsudfordringer. Bestyrelsen blev orienteret herom 

på sit møde d. 2. februar 2022. Connect Denmark havde et relevant tilbud og ud-

gjorde en integreret del af det danske økosystem, hvor de - med skræddersyet spar-

ring/rådgivning - bidrog til at styrke danske iværksættere og virksomheder. Tilbuddet 

bestod i, at et panel af erhvervsfolk med viden om forretningsudvikling, -modeller 

og fagspecifik viden ydede sparring og rådgivning til lovende iværksættere og 

SMV’er i forhold til strategi, markedsføring og økonomi.  

 

Efter konkursen er det lykkes at videreføre aktiviteterne fra Connect Denmark i en 

nystiftet forening – CONNECT. Foreningen CONNECT etableres af den samme del-

tagergruppe som det tidligere Connect Denmark og overtager alle rettigheder og for-

pligtelser ift. de af bestyrelsen bevilgede midler og de tilhørende tilsagn. 

 

MARLOG 

På april-mødet orienterede sekretariatet om, at klyngeorganisationen for maritime 

erhverv og logistik, MARLOG, var erklæret konkurs af skifteretten. ERST er i sam-

arbejde med UFS i dialog med interessenter inden for det maritime erhverv og 
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logistik mhp. mulighederne for at etablere en ny klyngeaktør. Målet er, at DEB og 

UFM inden udgangen af 2022 kan iværksætte en åben ansøgningsrunde om udpeg-

ning af ny aktør for maritime erhverv og logistik for perioden 2023-2024. Se nær-

mere om status i bilag 8.2. 

 

Indstilling 

 
Det indstilles, at 

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

- Vedr. MARLOG giver sekretariatet mandat til at samarbejde med UFM om 

en proces for udpegning af en ny klynge på området efter de samme præmis-

ser som seneste udpegning.  
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