
 

 

Bestyrelsens beretning. 

 

2018 har været et usædvanligt spændende og udviklende år for Thy Erhvervsforum.  

På generalforsamlingen i 2018 fremlagde bestyrelsen tanker og visioner for et Thy Erhvervsforum, der skulle 
sætte nye mål for fremtiden. I sidste års beretning lød det bl.a.:  

”Vi ønsker et Thy Erhvervsforum, der både er en dygtig operatør på den løbende erhvervsservice, men som 
også kan indgå som en betydende aktør og katalysator på en række af de større udviklingsprojekter i 
kommunen, hvor et stærkt erhvervsråd kan bidrage positivt til at forene kræfterne på tværs af brancher og 
virksomheder mod et fælles mål”  

Det er på mange måder symptomatisk for det seneste års indsatser og resultater, at denne plan blev lanceret 
her i Oticon-bygningens lokaler, hvor den sidste fase i nedlukningen af Oticons produktion var igangsat. I dag 
kan vi på samme sted konstatere, at stedet et år senere har fået både ny identitet og nyt indhold.  

Thy Erhvervsforum rykkede i juli måned ind som de første beboere i ”Thy Huset”, og har i tæt samarbejde 
med Dragsbæk fået skabt det virksomhedsfællesskab i Thy, der skal rumme et Center for bæredygtighed og 
Fødevarer, Sekretariats- og virksomhedsservice samt et Iværksætter- og Inkubator miljø for de små og 
nystartede virksomheder. 

Ca. 125 arbejdspladser fordelt på mere end 35 virksomheder, institutioner, erhvervsaktører mv. er på plads 
i ”Thy Huset”, når de sidste ombygninger er færdiggjort. Vi kan dermed både glæde os over at Thisted 
Kommune har fået et meget spændende erhvervscenter og den overvældende opbakning, der har været fra 
virksomheder og andre interessenter til at støtte op om den gode ide. 

Et andet centralt ben i ambitionen om at sætte nye mål var visionen om at skabe en lokal fødevareklynge i 
Thy, hvilket både fik generalforsamlingen og erhvervets opbakning. Thy Erhvervsforum har med ansættelse 
af Kersti Haugan sikret etablering af klyngens sekretariat allerede fra starten af 2019, og dermed er en række 
aktiviteter og projekter allerede under udvikling og opstart, når projektet om kort tid formaliseres med 
dannelse af den selvstændige forening, der skal danne rammen om aktiviteterne i Food Cluster Thy. 

Thy Erhvervsforums rolle i forbindelse med planlægning og realisering af Thy & Co Huset og Food Cluster Thy 
har bekræftet, at et stærkt erhvervsråd kan bidrage positivt og aktivt i sådanne større udviklingsprojekter og 
samtidigt holde et stabilt højt niveau på den erhvervsservice, der skal ydes til de lokale virksomheder. De 
første erfaringer tyder faktisk på at et større udviklingsfokus kan bidrage til at styrke indsatsen f.eks. omkring 
iværksætteri og innovation. 

Vi har igennem året oplevet stor opbakning til de mål og aktiviteter, der er lanceret fra bestyrelsen og 
sekretariatet, og dertil et stort engagement fra de mange medlemmer, der løbende har kontaktet os eller 
været inviteret til at medvirke og præge de tiltag der igangsættes af Thy Erhvervsforum. Det er af uvurderlig 
betydning for foreningens virke, og det er stærkt motiverende for vores medarbejdere og partnere, når vi 
møder denne vilje til at indgå aktivt og bidrage til udviklingen af det gode, spændende og vidt forgrenede 
erhvervsmiljø vi har i Thy. 

Dette store engagement er grundstenen i det gode og attraktive erhvervsklima i Thy, hvor der er vilje til at 
hjælpe hinanden på vej og hvor virksomhederne ser værdien og nødvendigheden i at medvirke aktivt til at 
skabe fælles udvikling og vækst i vores område. Det er ikke længere spørgeskemaer, der skaber udvikling i 
Thy, men derimod effekten af de mange konkrete initiativer, projekter og investeringer, der i disse år 
gennemføres i vores område. 



 

Vi har fået skabt en meget stærk platform at arbejde på, og samtidigt har 2018 vist, at vi stadig har mange 
områder, der har potentiale for ny udvikling, vækst, beskæftigelse og bosætning. Disse områder har været 
omdrejningspunktet for den revision af Thy Erhvervsforums strategi frem mod 2022, som bestyrelsen vedtog 
i efteråret og som efterfølgende er godkendt af en enstemmig kommunalbestyrelse. 

Vi har således som forening en solid opbakning både fra et stigende antal medlemmer og fra Thisted 
Kommune, der i budgetforliget for 2019 vedtog et betydeligt løft i det økonomiske grundlag for Thy 
Erhvervsforums aktiviteter og efterfølgende også har taget skridt til et endnu tættere samarbejde og 
koordinering af den indsats og de resultater, der skal leveres på erhvervsområdet.  

Vi har på den baggrund også allerede engageret os i en række initiativer indenfor de fremadrettede 
strategiske indsatsområder, og lad mig udover de allerede omtalte fremhæve nogle få: 

 Udvidelsen af Hanstholm Havn understøttes gennem vores engagement i Task Force Hanstholm 
havn, hvor en række spændende projekter og investeringer nu er i støbeskeen og vil bidrage til den 
øgede aktivitet og vækst når havneudvidelsen er færdiggjort. 

 Samarbejde med handelsstandsforeninger om etablering af et fælles Thy Detailforum, der med den 
nye handelstandschef Michael Vendelbo i spidsen, skal løfte de udfordringer og forandringer, der i 
disse år rammer detailhandlen, og dermed understøtte, at vi har attraktive og levende bymiljøer. 

 Praktikforløbet Bybo-til-Thybo, der har vist sig at være et efterspurgt og velfungerende værktøj til 
at tiltrække kommende medarbejdere og thyboer, som ønsker at prøve karrieremulighederne og 
området af inden de vælger en mere permanent tilknytning til Thy 

De mange vækstinitiativer forudsætter tilgængelighed af tilstrækkelig og velkvalificeret arbejdskraft, hvilket 
på ingen måde er en selvfølge i øjeblikket. Vi må forvente, at der i en årrække vil være udfordringer med at 
finde, fastholde og udvikle medarbejderne i vores virksomheder. Der er ikke noget quickfix af problemet, og 
løsningerne skal findes gennem en god cocktail af kortsigtet brandslukning og mere langsigtede, 
strukturelle og strategiske indsatser f.eks. om lokale uddannelsesmuligheder, tiltrækning af arbejdskraft 
udefra samt øget fastholdelse via bosætning i lokalområdet. 

Uanset om der arbejdes på den korte eller den lange bane er det vigtigt, at vi både fra Thy Erhvervsforum 
og fra de enkelte virksomheder bidrager med konkret viden og retning om erhvervets behov.  

Vi må indgå i samarbejder på mange fronter – ikke kun internt i kommunen – men også eksternt i forhold til 
at sikre de nødvendige rammebetingelser, der skal etableres fra staten og i samarbejder med andre 
kommuner. I 2018 har vi sammen med de øvrige nordjyske kommuner været markant engageret i debatten 
om den nye erhvervsfremmelovgivning, der er trådt i kraft den 1/1 2019, og har ligeledes kunnet bidrage til 
det samarbejde, der er etableret med Morsø, Skive og Herning Kommuner omkring infrastruktur 
forbedringer. 

2018 har som det fremgår været et udviklings-år, der både har rykket os videre på eksisterende områder og 
har skabt et solidt grundlag og gode rammer for foreningens arbejde i de kommende år. Erhvervschefen vil 
på generalforsamlingen orientere om de konkrete indsatser vi kan se frem til i 2019, og som vi rammer med 
fuld fart og høje ambitioner for den indsats og de resultater, der nu skal leveres.  

Endnu engang stor tak til vores partnere og medlemmer for jeres opbakning, engagement og gode 
samarbejde i 2018 og i forberedelserne til arbejdet i 2019. 

Tak til Thisted Kommune for et inspirerende og tæt samarbejde, der hele tiden udvikler sig og leverer flotte 
resultater. Vi har i fællesskab hævet baren igen i år, og vi vil fra Thy Erhvervsforum lægge os i selen for at leve 
op til den tillid og de forventninger, der stilles til samarbejdet i den kommende periode. 



 

Og naturligvis en stor tak til ledelsen og medarbejderne for et stort og veludført arbejde – og ikke bare i Thy 
Erhvervsforum. Det er i dag et stærkt samarbejde mellem rigtigt mange mennesker i erhvervsrådets 
sekretariat, i kommunens erhvervsafdeling, tekniske forvaltning, jobcentret m.v. og hos de mange andre 
erhvervsaktører, der hver dag arbejder for at skabe et fantastisk erhvervsklima i Thy. 

Tak til alle for et godt år i 2018.  

På bestyrelsens vegne 

Lars Torrild 
Bestyrelsesformand 


