
VE	  –	  uddybning	  af	  formålsparagraf	  –	  raison	  d’être	  
	  
Vordingborg	  Erhvervsforening	  har	  til	  formål,	  at	  styrke	  den	  samlede	  erhvervsmæssige	  
udvikling	  i	  Vordingborg	  Kommune,	  og	  har	  overordnet	  fokus	  på,	  at	  fremme	  samarbejdet	  og	  
have	  en	  koordinerende	  rolle*	  mellem	  erhvervslivet	  og	  de	  forskellige	  erhverv,	  organisationer	  
og	  offentlige	  myndigheder.	  	  
	  
Det	  betyder	  mere	  konkret,	  at	  Vordingborg	  Erhvervsforening	  arbejder	  dedikeret	  for,	  at	  skabe	  
de	  bedst	  mulige	  rammebetingelser	  for	  at	  drive	  en	  succesrig	  virksomhed	  i	  Vordingborg	  
Kommune,	  herunder	  infrastruktur	  (fysisk	  og	  digital),	  tilgængelighed	  af	  erhvervsarealer	  og	  
administrative	  aspekter	  (bureaukrati).	  	  I	  forbindelse	  med	  at	  sikre	  en	  robust	  og	  kontinuerligt	  
ambitiøs	  udvikling	  af	  såvel	  erhvervslivet	  som	  erhvervspolitikken	  i	  vores	  kommune,	  tænker	  vi	  
bredt	  og	  spiller	  på	  så	  mange	  tangenter	  som	  muligt.	  
	  
Det	  betyder	  med	  andre	  ord,	  at	  vi	  hele	  tiden	  søger	  efter,	  og	  er	  åbne	  overfor,	  nye	  måder	  hvorpå	  
–	  og	  fora	  hvorigennem–	  vi	  kan	  bidrage	  til,	  at	  skabe	  værdi	  for	  vores	  medlemmer	  og	  dermed	  
også	  for	  erhvervslivet	  generelt.	  
	  
Denne	  værdi	  bygges	  op	  omkring	  foreningens	  to	  overordnede	  roller	  som	  bredt	  orienteret	  
erhvervsnetværk	  og	  som	  politisk	  aktør.	  Personlige	  relationer	  og	  konstruktivt	  samarbejde	  er	  
helt	  centrale	  elementer	  i	  begge	  sammenhænge.	  Derfor	  lægger	  vi	  i	  vores	  arbejde,	  og	  gennem	  
vores	  aktiviteter	  stor	  vægt	  på,	  at	  vores	  medlemmer	  lærer	  hinanden	  at	  kende	  og	  på	  den	  måde	  
kan	  udnytte	  netværket	  mest	  muligt	  professionelt.	  
	  
Samtidig	  er	  det	  altafgørende,	  at	  foreningens	  bestyrelse	  er	  fortrolige	  med	  medlemmerne	  og	  
derigennem	  opnår	  indblik	  i,	  hvordan	  man	  bedst	  muligt	  varetager	  deres	  interesser,	  og	  hvordan	  
man	  kan	  prioritere	  imellem	  forskellige	  indsatser	  og	  fokusområder.	  
	  
Dette	  politiske	  arbejde,	  som	  foregår	  på	  mange	  fronter	  (kommunalt,	  regionalt	  og	  nationalt),	  
udgør	  ligesom	  netværksaktiviteterne	  en	  stor	  del	  af	  vores	  eksistensberettigelse;	  vi	  skal	  tale	  
erhvervslivets	  sag	  i	  relevante	  sammenhænge,	  og	  via	  tæt	  dialog	  blive	  fast	  høringspartner	  samt	  
have	  en	  koordinerende	  rolle*	  i	  forbindelse	  med	  lokal	  planlægning	  og	  andre	  
erhvervsrelaterede	  tiltag.	  
	  
Lobbyaktiviteterne	  har	  både	  proaktive	  og	  reaktive	  elementer.	  Dette	  skal	  forstås	  sådan,	  at	  vi	  
på	  den	  ene	  side	  selv	  kommer	  med	  uopfordrede	  forslag	  og	  synspunkter	  omkring	  de	  
problemstillinger,	  som	  vi	  ved	  ligger	  vores	  medlemmer	  på	  sinde,	  og	  at	  vi	  på	  den	  anden	  side	  
agerer	  vagthund	  omkring	  sager,	  der	  har	  indflydelse	  på	  erhvervslivets	  rammebetingelser	  –	  vi	  
holder	  altså	  også	  udkig	  efter	  ting,	  som	  vores	  medlemmer	  ikke	  nødvendigvis	  er	  
opmærksomme	  på	  selv.	  
	  
Som	  forening	  har	  vi	  i	  disse	  år	  særligt	  fokus	  på	  de	  store	  anlægsinvesteringer,	  der	  foregår	  tæt	  
på	  Vordingborg	  Kommune	  samt	  den	  nye,	  og	  mere	  centrale,	  geografiske	  position	  vi	  får	  om	  få	  
år.	  Det	  betyder	  blandt	  andet,	  at	  vi	  hele	  tiden	  kigger	  efter	  muligheder	  for	  at	  udnytte	  vores	  
styrkepositioner	  inden	  for	  eksempelvis	  fødevarer,	  bygge	  &	  anlæg	  og	  transport,	  i	  denne	  nye	  
virkelighed.	  



*Når	  Vordingborg	  Erhvervsforening	  har	  fokus	  på	  at	  have	  en	  koordinerende	  rolle,	  skyldes	  det	  
et	  ønske	  om	  at	  sikre,	  at	  erhvervslivet	  bliver	  hørt	  i	  alle	  erhvervsrelaterede	  spørgsmål,	  og	  at	  
erhvervslivet	  står	  stærkt	  -‐‑	  og	  så	  vidt	  muligt	  samlet	  -‐‑	  i	  de	  erhvervspolitiske	  spørgsmål.	  
	  
Vordingborg	  Erhvervsforening	  repræsenterer	  erhvervslivet	  i	  hele	  Vordingborg	  Kommune.	  
Ved	  at	  tilbyde	  at	  påtage	  sig	  en	  koordinerende	  rolle,	  tilbyder	  Vordingborg	  Erhvervsforening	  at	  
forsøge	  at	  sikre,	  at	  alle	  relevante	  parter	  i	  et	  givent	  erhvervsrelateret	  spørgsmål	  så	  vidt	  muligt	  
bliver	  involveret	  og	  får	  mulighed	  for	  at	  afgive	  et	  høringssvar.	  
	  
Da	  høringssvar	  bedst	  afgives	  af	  specialister	  inden	  for	  et	  givent	  område,	  vil	  Vordingborg	  
Erhvervsforening	  ikke	  nødvendigvis	  selv	  afgive	  høringssvar.	  Høringssvar	  fra	  de	  relevante	  
parter	  i	  et	  givent	  erhvervsrelateret	  spørgsmål	  kan	  enten	  fremsendes	  direkte	  til	  kommunen	  
eller	  via	  Vordingborg	  Erhvervsforening.	  I	  tilfældet	  af	  at	  Vordingborg	  Erhvervsforening	  
modtager	  modstridende	  svar	  fra	  flere	  parter	  om	  et	  givent	  emne,	  påtager	  Vordingborg	  
Erhvervsforening	  sig	  at	  forsøge	  at	  koordinere	  den	  efterfølgende	  proces,	  hvor	  ét	  høringssvar,	  
som	  alle	  kan	  tilslutte	  sig,	  om	  muligt	  bliver	  formuleret,	  herunder	  indkalder	  de	  respektive	  
parter	  til	  et	  møde.	  


