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Formanden har ordet
Tekst og foto: Jacob Svendsen

KÆRE MEDLEM AF SMVBORNHOLM

Hermed en tak til de deltagende på
årets generalforsamling, hvor der
som altid var stor deltagelse.
På generalforsamlingen foreslog bestyrelsen bl.a. et navneskifte - fra
Rønne Håndværker- og Industrifor-
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ening til SMVbornholm. Det tog I
medlemmer godt imod, og vi har
derfor nu i dag et navn, som svarer
til det, foreningen er: En forening for
alle små- og mellemstore virksomheder på hele Bornholm. Tak for opbakningen.
Udover navneskiftet var der også
udskiftning i bestyrelsen og en stor
tak til afgående medlemmer. En stor
tak skal igen lyde til Hans-Jørn Krogh
Hansen og Klaus Vesløv for deres
store indsats i bestyrelsen.
Nye medlemmer af bestyrelsen er
Henrik Alfred fra Henrik Alfreds Murerforretning og Claus Duevang fra
KH Maskinværksted. Vi glæder os til
samarbejdet.
Desuden er det på det netop afholdte bestyrelsesmøde blevet besluttet at besætte sekretærposten med
Louise Skøtt Gadeberg, selvstændig

kommunikatør her på øen, der i forvejen er vores journalist bag artiklerne i medlemsbladet.
Den nye bestyrelses første opgave er
nu i fællesskab med jer medlemmer
at fortælle alle små- og mellemstore
virksomheder på Bornholm, at de er
velkommen i vores forening. At udbrede kendskabet til vores forening
gøres ikke med et snuptag, men vi
tror på, at det nok skal lykkedes, når
vi er flere om det seje træk.
Vi i bestyrelsen tror på en lys fremtid for SMVbornholm og aner en spirende vækst i vores medlemsskare
- som foråret, der spirer omkring os.
Velkommen til, både nye og rutinerede medlemmer.
God læsning

Generalforsamling
Tekst og foto: Hans-Aage Steenberg & Jacob Svendsen

FORENINGENS ÅRLIGE
GENERALFORSAMLING
BLEV AFHOLDT PÅ GREEN
SOLUTION HOUSE I RØNNE
TORSDAG DEN 15. MARTS
2019
”Væksten i byggeriet fortsatte i 2018, og ledigheden har været lav. Store
projekter som Campus Bornholm, Hammershus Besøgscenter, renoveringer hos flere af boligselskaberne, samt hotelrenoveringer og skoleprojekter,
fortsatte - men blev også afsluttet i 2018.
Det kunne mærkes i byggeriet de første par måneder af 2019.
De store projekter er nu afløst af nye men mindre skoleprojekter, indretning
af børnehaver, og samtidig renoverer flere af boligselskaberne bad og køkken. Af større projekter savner vi stadig igangsættelse af Bornholms Lysmuseum, Nexø havneprojekt, Hasle plejecenter og ikke mindst det nye butiksbyggeri ved Vibegårds Runddel”.
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Generalforsamling

”Kan det være rigtigt, at vi
skal læse 80 siders udbudsmateriale, hvor der stort
set ikke står noget om det
projekt, vi skal give pris på?
At man efterfølgende, som
konsekvens af at entreprenørerne naturligvis stiller
en masse spørgsmål, får
4-5 rettelsesblade i sidste
øjeblik, som man skal huske
at indregne i tilbuddet, som
man i øvrigt altid sidder og
laver i weekenden for at nå
at blive færdig? Det skal siges, at dette typisk gælder
ved oversøiske ingeniørfirmaer”.
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”Og for lige at runde den med udbudsmateriale af, så har jeg
fået flere henvendelser omkring, at BRK nu er i gang med at
lave sin egen afdeling for projektering og udbud. Jeg vil lige
understrege, at sådan noget ikke er noget, man bare lige
gør. Det kræver typisk højtuddannede medarbejdere med
mange års erfaring, både i byggeri men også i byggeriets
betingelser. Og det vil uden tvivl, i hvert fald i starten, tage
noget af brødet ud af munden på lokale ingeniørvirksomheder. På sigt tror jeg, at man vil erfare, at det bør ligge hos
de private. For mit eget vedkommende frygter jeg endnu
dårligere udbud, end dem jeg lige har nævnt. Og som jeg
gentagne gange hører det, så bør man i stedet bruge krudtet på byggetilladelser”.

Green Solution House i Rønne torsdag den 15. marts 2019

”Med budskabet Grøn Ø,
lav arbejdsløshed, så godt
som ingen kriminalitet,
gourmetmad og en vækst
pr. indbygger, som ligger
langt over landsgennemsnittet, så har Bornholm
efterhånden brandet sig så
godt, at hvis vi fratrækker
dem, som er flyttet fra øen,
med dem, som er flyttet til,
så er der faktisk et plus på
253 personer”.

”Foreningen er rigt repræsenteret i forskellige foreninger og
bestyrelser. I løbet af 2018 har vi således deltaget i HIF-Danmark møder, SMVdanmarks formandsmøder, LUU-møder,
repræsentantskabsmøder, varelotteriudvalgsmøder m.fl. Vi
blander os i det hele taget i hele erhvervs- og uddannelsesarbejdet på Bornholm. Til orientering har vii også lige fået
en stol i det kommende erhvervsråd under Business Center
Bornholm. Alt dette prøver vi også at holde jer orienteret
om i medlemsbladet.
”Foreningen har 124 medlemmer, så vi har stort set formået at fastholde medlemsantallet i 2018. Vores medlemmer
spænder bredt imellem op til 20 forskellige brancher, og op
til 20 procent af vores medlemsvirksomheder er ‘ude fra
øen’, altså uden for Rønne”.
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Generalforsamling

”Tak til dem som vælger at bakke op omkring vores medlemsblad via annoncekroner. Tak til Roar Schou for hans
store arbejde som sekretær. Og også en stor tak til HansJørn for altid at kunne orientere bestyrelsen om, hvad der
sker I både smede- og industribranchen, men selvfølgelig
også generelt i erhvervslivet på Bornholm, via hans netværk. Også en stor tak til Klaus Vesløv for at være skarp og
inspirerende på de bestyrelsesmøder, vi har haft”.
”Tak til Hans-Aage for altid at sidde med på vores bestyrelsesmøder og komme med ideer til medlemsbladet. Og tak
til resten af bestyrelsen og til deres familier for at sætte tid
af til det arbejde, der nu engang ligger i bestyrelsesarbejde.
Sidst, men slet ikke mindst, tak til jer medlemmer, som vælger at være medlem i vores alles forening. Uden jer, ingen
forening”.
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Traditionen tro blev der udloddet
en række Varelotteri-lodsedler og
ikke mindst en række kunstgenstande.
Efter en veloverstået generalforsamling kunne de fremmødte
indtage den traditionsrige middag
bestående af gule ærter og pandekager.

Green Solution House i Rønne torsdag den 15. marts 2019
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Generalforsamling

Regnskab:
Jens Otto Sonne fra Bornholms
Revision forelagde regnskabet for
2018 og budget for 2019. Regnskab og budget blev godkendt.

Bestyrelsesvalg:
Liselotte Hjorth Pedersen blev
genvalgt.
Hans Jørn Krogh Hansen – var på
valg og kunne ikke genvælges jf.
aldersbestemmelserne i foreningens vedtægter
Klaus Vesløv er udgået af bestyrelsen i den forløbne periode.
Revisoren blev genvalgt
Nyvalgt blev:
Claus Duevang – KH Maskinværksted
Murermester Henrik Alfred, Henrik Alfreds Murerforretning
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Efter generalforsamlingen var der
et indlæg ved administrerende
direktør og ansv. Chefredaktør,
Søren Christensen fra Bornholms
Tidende.
Søren Christensen fortalte lidt om
sin baggrund og nævnte, at det
var kommet bag på ham, hvor meget Bornholms Tidende fylder på
Bornholm.
Han kom naturligt nok ind på
Bornholms Tidendes store dækning af færgebetjeningen af Bornholm og kunne oplyse, at man ville
”følge denne sag til dørs”.
Til sidst nævnte han, at hvis SMVBornholm havde noget på hjerte,
så var henvendelser velkomne.

Green Solution House i Rønne torsdag den 15. marts 2019

Herefter var turen kommet til udnævnelse af årets lærling:
Blandt flere indstillinger faldt bestyrelsens valg på: Lars Kristian Lind
Nielsen – personvognsmekanikerlærling hos BRK.
Her gengives indstilling fra Jeanet
Hansen, Praktikkoordinator på Campus Bornholm. Hun siger:
”Vores første bekendtskab med Lars
startede, da han påbegyndte personvognsmekanikeruddannelsens
grundførløb 2 i januar 2018. Lars udviklede sit faglige niveau på en særdeles positiv og energisk måde gennem
de 20 uger på grundforløbet. Hans
motivation og nysgerrighed for mekanikerfaget er særdeles stor. Lars er
enormt videbegærlig og ønsker konstant at undersøge og dygtiggøre sig
inden for faget. Hans kompetencer
har medført, at mekanikerafdelingen

på Campus Bornholm har optaget
Lars på uddannelsens talentspor.
Ved afslutningen af grundforløb 2
har Lars arbejdet målrettet for at
finde sig en praktikplads. Lars var fast
besluttet på, at personvognsmekanikeruddannelse var den vej, han ville
gå i sin karriere. I august 2018 indgik
Bornholms Regionskommune og Lars
en uddannelsesaftale, og nu har Lars
sin læreplads og sit daglige arbejde
på værkstedet ved Vej & Park. Lars er
BRK´s første personvognsmekanikerlærling.
Matchet mellem BRKs Vej og Parkværksted og Lars som lærling har
vist sig at være udbytterigt for begge
parter. Driftsleder Jørn Myhre fortæller, at Lars er enormt fagligt dygtig,
at han har en særdeles punktlighed,
og at han overholder alle deadlines.
Ydermere er Lars altid mødestabil, og
sidst men ikke mindst, er han enormt
interesseret i faget.
Lærerne på mekanikeruddannelsen

oplever, at Lars altid er i godt humør
og har gode relationer til sine klassekammerater på skoleopholdene.
Han har evne til at sprede glæde og
optimisme omkring sig. Lars møder
altid med et positivt overskud og en
god tilgang til de opgaver, han møder.
Kan Lars se hans medstuderende har
svært ved at tackle en opgave, er Lars
altid hurtig med en hjælpende hånd.
Campus Bornholm indstiller hermed
Lars Kristian Lind Nielsen til årets elev
i Rønne Håndværker og industri forening”.
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SMVbornholm
Tekst og foto: Louise Skøtt Gadeberg / Passion Kommunikation

VI ER TALERØR
FOR ALLE ØENS
SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER
Så klart er hovedbudskabet fra SMVbornholms formand og næstformand, når de fortæller om nyt navn, nye medlemmer i bestyrelsen og
nye visioner for foreningen. Som fagligt netværk for hele øen er SMVbornholm det sted, hvor udfordringer i SMV’ernes hverdag kan drøftes
på tværs af brancher, hvilket gør det muligt for bestyrelsen at arbejde løsningsorienteret og tale med én, samlet stemme, forklarer Jacob Svendsen og Torkild Hansen.
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To konkrete ting var helt galt med navnet ’Rønne Håndværker- og Industriforening’, som SMVbornholm hed, før
det på generalforsamlingen 15. marts
2019 blev besluttet at skifte navn.
”Dels er vi en forening for hele øen,
idet over 20 procent af vores medlemmer har hjemme uden for Rønne. Det
er et levn fra gamle dage ikke at tænke
Bornholm som en samlet, stærk enhed”, starter formand for SMVbornholm, Jacob Svendsen, indehaver af
Fl. Svendsen VVS.

”Det er et levn fra gamle
dage ikke at tænke
Bornholm som en
samlet, stærk enhed”
”Dels er faglighedernes bredde i foreningen ikke udelukkende koncentreret om håndværk og industri. Vi
har altid været en tværfaglig forening

Strategiartikel fra formandskabet

under SMVdanmark, det tidligere
Håndværksrådet, der er en paraplyorganisation for hele 24 forskellige
brancheforeninger. Derfor giver det
mening, at vi får nyt navn og dermed
synligt favner alle små og mellemstore virksomheder. Det kan være alt fra
gartnere, frisører, kommunikatører,
fotografer, bilforhandlere, bogholdere
og mange andre fag - derfor er det
nye navn mere sigende og rammesættende”.
En fælles talerør, der vil bidrage til
løsninger
Et medlemskab hos SMVbornholm har
mange konkrete fordele, f.eks. tilskud
til studierejse, events og meget mere,
som den nye bestyrelse skal sætte sit
præg på. Men den mest markante, lokale fordel handler om at tale med én
samlet stemme for øens små og mellemstore virksomheder.
”For alt i verden ikke som en kritiks
hammer i hovedet på politikere, embedsværk og lokalsamfund - men som

en positiv sparringspartner og bidragyder til, hvordan vi får løst nogle af de
udfordringer, virksomheder på tværs
af faggrænser kan have her på øen”,
forklarer Jacob Svendsen.
Han mener, det skal være attraktivt og
administrativt enkelt at drive virksomhed på Bornholm og i Danmark, og
det starter med et samarbejde, samt
en ærlig og konstruktiv dialog, mellem
politikere, myndigheder og erhvervslivet.

Find alle dine
medlemsfordele hos
SMVdanmark her:
www.smvdanmark.dk/
medlemskab/
medlemsfordele

”Derfor vil vi i SMVbornholm meget
gerne bidrage til f.eks. at sikre fair
konkurrence og en fornuftig, lokal udbudspolitik, samt arbejde for at sikre
et fornuftigt forhold mellem folkeskolen, erhvervsskolen og praktikvirksomhederne”.

dele som f.eks. juridisk service, pensionsrådgivning og mange kontante
fordele i den store rabatportal.

SMVdanmark og nationalt netværk i
baghaven
Et medlemskab hos SMVbornholm
betyder også et medlemskab hos SMVdanmark, der indbefatter mange for-

Men også det at være en del af et
større fællesskab vil være en fordel
for medlemmer af SMVbornholm, forklarer næstformand Torkild Hansen,
bornholmer, bosat i Lyngby og salgs13

SMVbornholm

chef hos BMI Danmark (tidligere Icopal og Moniers).
”Når jeg er til møder rundt om i landet,
er det mit klare indtryk, at Bornholm
er et meget stærkt brand for tiden.
Alle er vilde med Bornholm, og fagligt
er vi forbundet med seriøsitet og pålidelighed. Den ’medvind’ skal vi bruge
til i endnu højere grad at få SMVbornholm og de bornholmske virksomheder profileret nationalt, for det tror
jeg kan forstærke vores erhvervsliv og
positive omdømme”, forklarer han og
sætter trumf på:
”Men det er med netværk, som med
så mange andre forhold her i livet. Du
får det, du giver, og jo mere du deltager i f.eks. SMVdanmarks arrangementer for medlemmer og interesserer dig
for andre, jo større er sandsynligheden
for, at det vil have en effekt for dig og
din virksomhed. Lige pludselig står
man ved siden af en potentiel samarbejdspartner”.
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Hvad er visionerne for SMVbornholm?
Med to nye medlemmer i bestyrelsen,
Henrik Alfred og Claus Duevang, er
ambitionen om flere kræfter at trække
på i bestyrelsesarbejdet allerede indfriet. Men også medlemstallet må gerne stige i takt med, at gennemsnitsalderen falder, lyder det fra Svendsen og
Hansen.
”Vi har mange trofaste medlemmer,
som vi sætter stor pris på - erfaring
og know how skal man ikke kimse ad.
Det sagt, så ønsker vi os mere diversitet i vores medlemsskare, så også flere
yngre og kvindelige virksomhedsledere kan se fordelene i at være medlem
hos os. Det kommer ikke af sig selv, og
derfor har alle i bestyrelsen iført sig
arbejdstøjet, for det er tid til at fremtidssikre foreningen”, mener Jacob
Svendsen.
Torkild Hansen er klar i spyttet og tør
drømme stort:

”Jeg drømmer om, at vi
er 50 procent flere medlemmer om to år, altså
200 medlemsvirksomheder i alt. Det kan måske
virke som højt sat, men
jeg tror på, at vi kan nå
det tal, for vi har noget
at byde på”

”Jeg drømmer om, at vi er 50 procent
flere medlemmer om to år, altså 200
medlemsvirksomheder i alt. Det kan
måske virke som højt sat, men jeg tror
på, at vi kan nå det tal, for vi har noget
at byde på, og der er mandet op på
hænder og kompetencer i bestyrelsen,
så jeg forventer mig en spændende og
synlig udvikling”.

Henrik Alfred, indehaver af Henrik Alfreds Murerforretning
Tekst og foto: Louise Skøtt Gadeberg / Passion Kommunikation

Nyt bestyrelsesmedlem i SMVbornholm:

DET ER VIGTIGT FOR BORNHOLM AT
HAVE ÉT FÆLLES ERHVERVSNETVÆRK
1. Hvorfor er du stillet op til SMVbornholms bestyrelse?
”Jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til
at bidrage til arbejdet med at synliggøre SMVbornholm, og dét havde jeg.
For selvom foreningen tidligere hed
Rønne Håndværker- og Industriforening, så er den et bredt fagligt netværk, der dækker hele øen - og altså
også en virksomhed som min, der
ligger i Aakirkeby - og det synes jeg
er et meningsfyldt arbejde at synliggøre. Tidligere var øen meget opdelt
i erhvervsnetværk, knyttet til de forskellige byer, men det er vigtigt, vi har
et netværk, hvor vi alle kan mødes og
hjælpes ad. Netværk og bånd på tværs
er vigtigt for os alle her på Bornholm”.

2. Hvad kan du bidrage med?
”Jeg er næstformand i Dansk Byggeri
og jeg har i 14 år drevet min mureforretning med fem mand. Jeg ved altså
både noget om at samarbejde i en
forening, sætte sig mål og føre dem
ud i livet, men jeg kender også den
hverdag og virkelighed, mange mindre virksomheder lever i. Der er stor
forskel på at have fem og halvtreds
ansatte - så der tror jeg, at jeg kan bidrage positivt ved at have en finger i
jorden. Og så tror jeg, at SMVbornholm og Dansk byggeri kan få brug for
hinanden, selvom medlemsprofilen er
bredere i SMVbornholm. Sammen kan
vi måske i nogle tilfælde tale med en
endnu bredere, samlet stemme”.
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Henrik Alfred, indehaver af Henrik Alfreds Murerforretning

3. Hvad glæder du dig især til ved bestyrelsesarbejdet?
”Jeg glæder mig til at lære dem, jeg
ikke kender i forvejen, at kende, og jeg
glæder mig til at være med til at sikre
konkrete resultater, der kan komme
mange til gode, f.eks. optimere og
styrke samarbejdet med kommunen
omkring byggesagsbehandling og andre ting. Jeg håber også, vi kan have en
konstruktiv, klar dialog om, hvordan vi
konkret gør det lettere for små og mellemstore virksomheder at fungere på
Bornholm”.
4. Hvad vil du især arbejde for?
”Jeg vil gerne sikre en faglig og menneskelig bredde i SMVbornholm. Jeg
er murer og du er journalist - jeg har
været selvstændig, siden du var barn,
men du har fingeren på pulsen på en
anden måde end jeg - og vi har helt
forskellige netværk på Bornholm. Når
vi sidder om samme bord, så tror jeg
vi sammen kan få meget godt ud af
det, den anden har at byde ind med.
Det samme gælder alle andre om SM16

Vbornholms bestyrelsesbord - vi skal
have styrken ved forskellighederne
i spil, og vi skal have flere yngre og
kvindelige erhvervsdrivende med på
holdet i SMVbornholm, og det tror
jeg både vi kan gøre via workshops,
events mm.”.
5. Hvorfor er en forening som SMVbornholm vigtig?
”Fordi vi kan spejle os i hinandens
hverdag og udfordringer. Der er stor
forskel på min og din virksomhed men vi har samme situation, når vi
sidder i banken. På samme måde har
mange af os noget til fælles - f.eks. generationsskifte i virksomheder. Der er
Jacob Svendsens erfaringer jo anderledes end dem, Claus Duevang har gjort
sig - og på den måde, tror jeg vi kan
spille hinanden stærkere ved at dele
viden og erfaringer osv. Forestil dig, at
det fællesskab rummer mange flere,
forskellige små og mellemstore virksomheder på Bornholm - det kunne
virkelig være givtigt for mange”.

Fakta om Henrik Alfred
• 50 år, gift med Liselotte på 18.
år, to døtre på 24 og 27 år.
• H
 ar altid boet på Bornholm, er
bosat i Pedersker.
• U
 dlært hos John Nielsens murerforretning Åkirkeby.
•	
Indehaver af Henrik Alfreds
Murerforretning i Aakirkeby på
14. år, har fire ansatte.
• N
 æstformand i Dansk Byggeri
Bornholm
• Formand for murersektionen
på Bornholm i Dansk Byggeris
repræsentantskab
• Næstformand i LUU - Lokale
Uddannelses Udvalg - murer
og struktør
• I bestyrelsen for Pedersker
Vandværk.

Claus Duevang, indehaver af KH Maskinværksted
Tekst og foto: Louise Skøtt Gadeberg / Passion Kommunikation

Nyt bestyrelsesmedlem i SMVbornholm:

HELE DANMARK SKAL KENDE SMVBORNHOLM OG
BREDDEN I DET BORNHOLMSKE ERHVERVSLIV
1. Hvorfor er du stillet op til SMVbornholms bestyrelse?
”Jeg synes, det er virkelig vigtigt at
have fokus på små og mellemstore
virksomheder, fordi de er en stor del af
både vores lokale samfund her på øen
men også nationalt. Nu har jeg været
med på Folkemødet, stort set siden jeg
flyttede herover, og der får vi jo hele
tiden at vide, hvor meget små og mellemstore virksomheder egentlig bidrager til den danske økonomi - faktisk
op mod 80 procent af den samlede,
nationale økonomi skabes af små og
mellemstore virksomheder. Derfor synes jeg, det er vigtigt at have fokus på
disse virksomheders udfordringer, arbejdsrammer og vilkår - også lokalt på
Bornholm”.

2. Hvad kan du bidrage med?
”Jeg har dels en vis erfaring ud i at være
lokal virksomhedsleder og fra tidligere
stillinger i industrien, og jeg har også
været med til at åbne fabrikker i Polen,
Frankrig og Brasilien og andre steder i
verden. Men fordi jeg i dag har mange
opgaver i hele Danmark, kommer jeg
også meget rundt og har derfor har et
stort, fagligt netværk. De spørger ind
til transporttider, virksomhedsstørrelser og bredden i brancherne her på
Bornholm - og de bliver overraskede
over, hvor mange virksomheder der
virkelig rykker her på øen. Det netværk
vil jeg gerne bringe bedre i spil - både
i SMVbornholm og konkret hos bornholmske virksomheder.
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Claus Duevang, indehaver af KH Maskinværksted

3. Hvad glæder du dig især til ved bestyrelsesarbejdet?
”Jeg vil virkelig gerne bidrage til synligheden af både bornholmske virksomheder - og af SMVbornholm. Nu er der
f.eks. snart Bornholm i København på
Rådhuspladsen, og jeg forstår ikke, at
flere ikke deltager og deler det budskab i deres netværk, så vi kan få skabt
noget synlighed. I år er det igen Jensen
og KH Maskinværksted - men næste år
tænker jeg, at både SMVbornholm og
alle mulig andre virksomheder, kan
være med til at give et nuanceret billede af det bornholmske erhvervsliv. Og
så vil jeg gerne være med til at bidrage
til øens positive udvikling… Jeg synes,
det er de samme, der løfter mange
steder, og mange sidder lidt tungt og
høster, og det vil jeg ikke. Jeg vil være
med til at løfte og bidrage med det, jeg
kan”.
4. Hvad vil du især arbejde for?
”Jeg oplever ofte, at dem jeg arbejder
sammen med på Sjælland efterspørger
en service eller vare, som bornholm18

ske virksomheder kunne byde ind på.
Og når jeg som ’bornholmer’ kan levere kvalitet til tiden på Sjælland, så
kan den virksomhed, jeg anbefaler,
nok også. Mange aner ikke, at vi har
industri og andre konkurrencedygtige
virksomheder på Bornholm, og pludselig er Bornholm ikke så langt væk.
Bornholmske håndværkere og industrimedarbejdere er meget kvalitetsbevidste og ordentlige, for her på øen
skal vi jo se vores kunder i øjnene resten af livet. Det er en force, der kunne
blive et vigtigt konkurrenceparameter
for bornholmske virksomheder”.
5. Hvorfor er en forening som SMVbornholm vigtig?
”Det er vigtigt for mig, at vi arbejder
professionelt i SMVbornholm, for vil
man tages seriøst, skal man også tage
sig selv seriøst - og det fordrer, at man
gør sig umage hele vejen rundt i ’butikken’. Dét betyder for mig, at vi f.eks.
fremstår tjekkede udadtil, er aktive og
synlige - og er bevidste om, hvilket vigtigt talerør vi som forening er for øens

mange små og mellemstore virksomheder. For det andet tror jeg, at vi som
samlet talerør for SMV’ere kan være
med til rent faktisk at få løst nogle problematikker - og til at plante SMVbornholm og bornholmsk erhvervsliv solidt
på landkortet. For vi kan noget her,
som ikke alle kan bryste sig af”.
Fakta om Claus Duevang
• 46 år, gift med Rikke Duevang,
4 børn/2 hjemmeboende.
•	Har boet på 4,5 år på Bornholm, bor i Rønne.
•	Uddannet maskinarbejder, ingeniør og HD i økonomi.
• Tidligere produktionschef hos
Alfa Laval samt tidligere fabrikschef hos Accoat.
•	Indehaver af KH Maskinværksted i 4,5 år. 27 ansatte.
• Er ved at bygge ny fabrik i samarbejde med Ocean Prawns.
• Bestyrelsesmedlem i OCB,
Offshore Center Bornholm.

Danmark - et rigtigt SMVland

DANMARK - ET RIGTIGT SMVLAND
Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) er rygraden i Danmarks
økonomi, og tallene taler deres eget, meget tydelige sprog:
• 99% af alle danske virksomheder er små og mellemstore virksomheder - også kaldet en SMV.
• 92% af de danske eksportvirksomheder er små eller mellemstore virksomheder.
•5
 0% af alle privatansatte arbejder i en SMV - ud af 1,4 mio. danskere får godt 700.000 deres løn
betalt af en SMV.
• 	35% af omsætningen fra private virksomheder bliver skabt af SMV’erne - i kroner og øre svarer
det til over 1.200 mia. hvert år.
• 34% af alle nye job i Danmark bliver skabt af de danske SMV’er. Hvert år.
• 18% - næsten 1/5 - af væksten i danske virksomheder uder i det mange SMV’er.
•K
 un 1 ud af 10 SMV’er er inden for bygge og anlæg. Hver 4. SMV arbejder med handel og vidensservice.
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Juridisk service: Gratis hotline

JURIDISK SERVICE
SMVdanmark stiller sine jurister til
rådighed, og på vores medlemsnet
kan du hente relevante juridiske dokumenter.
Gratis hotline

Som medlem kan du henvende
dig telefonisk til vores jurister, som
kan hjælpe dig med alle de juridiske spørgsmål, man støder på som
selvstændig i en lille virksomhed.
Du kan få svar i forbindelse med
kontrakter ved med køb og salg, et
problem vedr. din lejekontrakt, reg-
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ler om markedsføringsloven og persondata, ophavsret, byggejura osv.
Får du problemer med ansættelsesforhold, kan vi hjælpe dig videre til
én af vores mange medlemsorganisationer.
Her-og-nu-spørgsmål via vores hotline er gratis for alle medlemmer.
Kræver spørgsmålet yderligere arbejde, er der forskellige takster for
vores assistance alt efter, om du er
direkte medlem, eller igennem hvil-

ken organisation du er medlem af
SMVdanmark. Det bliver du oplyst
om, når du kontakter os.
Som medlem af SMVdanmark kan
du også hente relevante juridiske
dokumenter på vores Medlemsnet
under Jurnet. Her kan du hente vigtige juridiske vejledninger, formularer og anvisninger. Adgang kræver
CVR-nummer, og at det er registreret som medlem.

SmallTalk

Tilbud
eller overslag,
hvad er
forskellen?

21. februar 2019
Debatindlæg i Altinget
Uddannelse af chefkon
sulent Heike Hoffmann.
Se indlægget og kommmentarer på Altinget.dk

STOP MED AT
SKRÆMME DE UNGE
TIL AT VÆLGE
GYMNASIET

SMV
SMV’ER
SKAL IKKE VÆRE
”BANK” FOR DERES
STORE KUNDER

Offentligt
opgavetyveri:

Kommuner
skal forpligtes
til at følge
udbudsresultater
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Annoncører

Støt SMVbornholms aktiviteter og initiativer og vær
synlig for foreningens øvrige medlemmer ved at
tegne en logo-annonce i vores medlemsblad.
Prisen for et års annoncering i fire blade koster
2.500,00 kroner - kontakt næstformand Torkild
Hansen for mere information og oprettelse af logoannonce-abonnement. Bladet trykkes i et oplag på
180-200 stk. og omdeles til alle medlemmer, samt
sendes til de lokale medier.
Pris for et år – fire blade kr. 2.500,Henvendelse til Torkild Hansen – næstformand

AD V O KAT F IR MAE T
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PAL D AN

Øens Gulvsliber

VVS Bornholm

Center for Grøn Energi • Aut. VVS installatør
Tlf.: 56 48 50 60

Bornholms
Byggeforretning ApS
Tlf. 5695 3600 · www.bbf-bornholm.dk

Ll. Tværstræde 3 . 3700 Rønne . kontor@fsvvs.dk
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SMVbornholm ønsker alle en god sommer

