Baggrundsnotat
Udpegninger/ indstillinger til udpegning fra Vækstforum

Nedlæggelsen af Syddansk Vækstforum pr. 1. januar 2019 vil få konsekvenser for nogle af de
udpegninger/indstillinger til bestyrelser mv., som Syddansk Vækstforum har besluttet.
Der vurderes at være følgende konsekvenser for udpegningerne:
Forum
Arbejdsmarkedsråd
Syd
Arbejdsmarkedsråd
Fyn

Indstilling/udpegning fra Vækstforum
Ingen udpegning pt.

Efter 1. januar 2019
-

Vækstforum har indstillet (som
tilforordnet):
· Direktør Lars Bregnehøj Hansen,
Syddansk Erhvervsskole

Danmarks
Vækstråd

Vækstforum har indstillet:
· Formand for Vækstforum og
regionsrådsformand Stephanie Lose
som medlem og
· Borgmester Johannes Lundsfryd
Jensen, Middelfart Kommune, som
suppleant.

Idet den tilforordnede sidder som
repræsentant for Vækstforum, med
henblik på gensidig
erfaringsudveksling, bortfalder
udpegningen.
Da Danmarks Vækstråd foreslås
nedlagt med L73 (Forslag til lov om
erhvervsfremme), bortfalder de to
poster 1. januar 2019.

INTERREGudvalget

Bestyrelsen for Det
Syddanske EUkontor
Bestyrelsen for
Work-live-stay

Erhvervsministeren har dog ikke
udpeget medlemmer til Danmarks
Vækstråd for den indeværende periode,
så der er ikke sket udpegning pt.
Vækstforum har indstillet følgende to
medlemmer:
· Restauratør Grethe Johnsen,
Restaurant Dronning Louise og
· Borgmester Erik Lauritzen,
Sønderborg Kommune, til
medlemmer af INTERREG 5Audvalget.
Vækstforum har desuden indstillet en
suppleant:
· Formand Hinrich Jürgensen
Vækstforum har udpeget:
· Vice President, HR, Danfoss A/S
Birgitte Ladefoged
Vækstforum har udpeget:
· Direktør Jani Lykke Methmann,
Væksthus Syddanmark

Bestyrelsen for
Væksthus
Syddanmark

Vækstforum har udpeget:
· Partner Marianne Christoffersen,
Beierholm
· Bestyrelsesformand Christian Thing,
ClimaWin Techniq Aps.

Bestyrelsen for

Vækstforum har indstillet:

Idet der er tale om repræsentanter for
Vækstforum, bortfalder
udpegningerne.

Idet der er tale om en repræsentant for
Vækstforum, bortfalder udpegningen.
Udpegningen er baseret på den
udpegedes kvalifikationer og indsigt i
foreningens arbejdsområde.
Udpegningen fortsætter indtil
udpegningsperiodens ophør (til april
2020), med mindre bestyrelsen
beslutter en ny sammensætning.
Væksthusene foreslås nedlagt med
L73 (Forslag til lov om
erhvervsfremme), hvorfor de to poster
bortfalder 1. januar 2019.
Som følge af den politiske aftale af 24.
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Udpegninger/ indstillinger til udpegning fra Vækstforum
Vestdansk
Investeringsfremme

·
·

Regionsrådsmedlem Karsten Uno
Petersen og
Statsautoriseret revisor Mette
Berntsen, Beierholm

Vækstforum har desuden indstillet
følgende suppleant:
· Borgmester Ib Kristensen, Billund
Kommune
Bestyrelsen for
Inspiring Denmark

Vækstforum har udpeget:
· Irmela Heinsius, direktør Hotel Alsik,
· Direktør Grete Højgaard, Messe C,
og
· Hotelchef Tom Pedersen, Frederik
den VI´s Hotel.

maj 2018 mellem regeringen og Dansk
Folkeparti om forenkling af
erhvervsfremmesystemet, er der med
Finanslovsforslaget stillet forslag om,
at Vestdansk Investeringsfremme
nedlægges som selvstændig forening
og i stedet lægges ind under
Udenrigsministeriet. Det må derfor
forventes, at bestyrelsen nedlægges,
og at posterne dermed bortfalder.
Der er tale om en udpegning til en
fondsbestyrelse, baseret på de enkelte
medlemmers faglige indsigt.
Udpegningen fortsætter derfor indtil
udpegningsperiodens ophør, med
mindre bestyrelsen beslutter en ny
sammensætning.

