
Formandens beretning 18. maj 2021  
 

1. Denne beretning skal ikke tage lang tid at aflægge. Det skyldes som bekendt at vi som 
alle andre foreninger her været CORONA-lukket det meste af året. En lille måneds tid 
efter vores 2020 generalforsamling lukkede Mette Frederiksen som bekendt hele 
Danmark ned. Det var den 11. marts 2020 og siden da har mange aktiviteter været 
aflyste eller udskudt. Således også for vor forening. Men vi nåede dog et par vigtige 
ting. 

2. Årets Folkemøde og Sct Hans Fest - blev selvfølgelig aflyst -  

3. Men lige efter sommerferien gik foreningen i luften med en Ny hjemmeside. Vi havde 
hyret professionel hjælp fra Linda Kristiansen og hendes firma Nordic Custom made. 
Prisen var rimelig og resultatet blev fremragende hvis jeg skal sige det. Hvis custom 
made betyder specialfremstillet eller måske skræddersyet så holder det ikke helt, da vi 
valgte at kopiere en hjemmeside som Skælskør Erhvervsforening var ved at få lavet på 
samme tidspunkt. Men det bringer jo prisen ned i et fornuftigt leje.  
Men det kniber ganske gevaldigt med at få medlemmerne til at sende en tekst frem, 
som kan offentliggøres som en privat side på linie med de øvrige medlemmers. Det er 
der pt kun 10 der har gjort.  

4. Få det fixet puljen holdt præsentations møde den 21. september 2020 hvor alle 
projekter der havde søgt støtte fra puljen skulle komme. Efterfølgende blev der stemt 
og vi har modtaget tilsagn om kr. 150.000,- til juleudsmykning af Høng by. Foran står et 
lille arbejde med at få tilsagn fra ejendommenes ejere. Derefter skal det godkendes af 
Kalundborg Byråd. 

5. Vi nåede at holde et velbesøgt og superhyggeligt medlemsmøde den 11.11.2020 på 
Kragerup med spisning og efterfølgende med et meget inspirerende foredrag ved Pia 
Hegner som fortalte om Danmarksmesterskabet i Skills 2022. Som alle nu ved er Høng 
(og Kalundborg kommune) vært ved næste års mesterskab. Det løber af stabelen 28. - 
30. april 2022 og tiltrækker 300 unge mennesker som skal konkurrere inde for en lang 
række fag. Man forventer ca 50.000 besøgende. 

6. I 2016 indledte vi et nyt samarbejde med Ugebladet Vestsjælland. Under overskriften: 
“Bag facaden - HHHIF” satte vi fokus på en række af vore nyere medlems-
virksomheder.  
I 2019 ændrede vi konceptet lidt idet vi bakkede op om Ugebladets initiativ med at 
producere 4 tillæg som blev kaldt ”Handler du lokalt?”. Vi var også med i de 4 numre i 
2020. Erhvervsforeningen støttede projektet ved at købe bagsiden. Overskriften var: 
Husk det er din by. Brug de lokale butikker - så er de der også i morgen. 



7. Samarbejdet med Gørlev erhvervsforening fortsætter.  
Begge foreninger er stadig interesseret i at fastholde samarbejdet mellem de to 
foreninger som en modvægt til ”dem deroppe i Kalundborg”. 

8. Høng Erhvervssupport har vist ikke - mig bekendt - være i aktion i år. 
 

9. Partnerskabsaftalen med Kalundborg kommune  
Høng Erhvervsforening har de seneste år indgået partnerskabsaftale med Kalundborg 
Kommune som indebærer at foreningen skal afholde mindst 2 arrangementer hvoraf et 
af dem skal være et julearrangement. Til gengæld modtager vi et tilskud på lige fod 
med de øvrige erhvervsforeninger i kommunen. 

10.Årets erhvervpris blev genindført for nogle år siden efter nogle års stilstand. Første år 
var det Dansk Plejeteknik, året efter var det Landbrugsskolen der velfortjent modtog 
prisen som påskønnelse for mange års arbejde. I 2018 modtog Eiland prisen som 
påskønnelse for store udvidelse og aktivitet og i 2019 var det Kragerup Gods der 
modtog vores erhvervspris. I 2020 modtog Høng Tømrer og Snedkerfirma ved Anders 
Petersen prisen.  

11. Turismen - Er også noget vi støtter. 
Vi har indtil videre støttet Visit Sjælland med en annonce i turistavisen. Man kan 
spørge sig selv om vi skal være med i et turistfremstød. Så på grund af det og fordi vi 
ikke synes vi har råd på grund af andre udgifter har vi besluttet ikke at støtte i år. 

12.Til slut skal jeg takke medlemmerne af min bestyrelse for et godt og konstruktivt 
samarbejde i årets løb. 
John Anderberg / 18.5.2021


