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FORORD

Fusionen per 1. januar 2021 mellem Silkeborg Søhøjlandet – Danmarks 

Outdoor Hovedstad, InnovationSilkeborg og ErhvervSilkeborg har givet 

et stærkt grundlag at drive den nye forening Silkeborg Business på.

Forud er der gået cirka halvandet år fra den indledende dialog til 

fusionen blev en realitet, hvilket i nogen udstrækning må tilskrives 

Covid-19. Formænd og næstformænd fra de tre ”gamle” 

erhvervsforeninger, samt HandelSilkeborgs formand, som associeret 

medlem, prioriterede i første omgang at få vedtægterne for den nye 

forening på plads.

Som ledelse i perioden fra 1. januar 2021 frem til første 

generalforsamling i marts måned, nedsatte vi en interimbestyrelse 

bestående af formænd og næstformænd fra de tre foreninger samt 

Silkeborgs borgmester og kommunaldirektør. 

Efterfølgende har en arbejdsgruppe, nedsat af interimbestyrelsen, 

igangsat nærværende strategiproces, med det formål at kunne aflevere 

et grundlag til den kommende bestyrelse, til brug for udarbejdelse af 

mission, vision, strategi og handleplaner m.m.

Arbejdsgruppens sammensætning:

▪ Silkeborg Søhøjlandet – DOH: Mads Rugholm og Helle Munk

▪ InnovationSilkeborg: Peter Rødkjær og Christian Aagaard Nielsen

▪ ErhvervSilkeborg: Lars Hartvig Andersen og Peter Stampe

▪ HandelSilkeborg: Frank Borch

Strategien og indeværende dokument er udarbejdet i samarbejde med 

Terje Vammen, Silverbullet Research. 

Vi forventer med nærværende dokument at give en ny bestyrelse et 

stærkt grundlag til udvikling af foreningen og medvirke til at styrke 

Silkeborgs position, som en af Danmarks stærkeste erhvervskommuner.

Med venlig hilsen

Lars Hartvig Andersen Peter Stampe

Formand Næstformand
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De tre erhvervsorganisationer 

ErhvervSilkeborg, InnovationSilkeborg og 

Danmarks Outdoor Hovedstad har skabt 

den fælles organisation Silkeborg Business. 

Formålet er at forene kræfterne og 

dermed styrke det lokale erhvervsliv og 

samarbejdet med Silkeborg Kommune. 

HandelSilkeborg er associeret til 

organisationen med ønsket om at man 

senere kan indtræde i Silkeborg Business.

Bedre tilbud til medlemmerne

ErhvervSilkeborg har igennem sin godt tiårige historie udviklet sig til én af de 

største erhvervsorganisationer i Danmark med 1.000 medlemmer med en lang 

række tilbud om netværk, forretningsudviklingsgrupper, kompetenceudvikling 

og rådgivning. Digitalisering inden for markedsføring, salg, produktion og logistik 

stiller voksende krav til alle typer af virksomheder, og ved at samle 

kompetenceudviklingen og skabe bredere netværk styrkes Silkeborgområdets 

erhvervsliv uanset branche, størrelse og geografisk placering i kommunen.

Tiltrækning af investeringer og viden

Med en stærk organisering og en skarp profil vil Silkeborg Business medvirke til 

at tiltrække investeringer og ny viden fra nationale og internationale aktører. 

Især for små og mellemstore virksomheder i hele Silkeborg Kommune, hvor det 

kan være en udfordring at søge finansiering fra statslige kilder og indhente viden 

fra universitetsmiljøerne, vil Silkeborg Business styrke kompetencen til at 

udgøre en værdiskabende organisation for virksomhederne og kommunen.

BAGGRUND 
FOR STRATEGIEN
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Stordriftsfordele

Der er oplagte administrative synergier ved at drive Silkeborg Business på én adresse, med ét CRM-system, ét bogholderi, 

fælles hjemmeside og koordineret PR og profilering. Stordriftsfordelene frisætter ressourcer til specialisering og 

kompetenceudvikling til fordel for medlemsvirksomhederne.

Stærkere erhvervspolitisk profil

Silkeborg Business har større gennemslagskraft i relation til det politiske system, både kommunalt, regionalt og i relation til 

Christiansborg. Der etableres et tættere samarbejde med tilsvarende erhvervsorganisationer i andre kommuner, og en fælles 

organisation kan arbejde mere professionelt og dermed blive et spændende forum for gensidig inspiration og innovation 

mellem virksomheder, embedsværk og politikere i Silkeborg kommune med det fælles formål at sikre vækst og 

beskæftigelse.

Køreplan

Igennem de første tre måneder er der nedsat en midlertidig bestyrelse bestående af to medlemmer fra hver af de tre 

tidligere organisationer, ligesom HandelSilkeborg er associeret til organisationen, foreløbig i en periode på to år, med håbet 

om at også handelslivet senere vil indtræde i den fælles organisation. I slutningen af marts 2021 afholdes den første 

ordinære generalforsamling, hvor der vil blive valgt ny bestyrelse. For at sikre kontinuiteten fra driften af de nuværende 

organisationer vil InnovationSilkeborg og Danmarks Outdoor Hovedstad være sikret en plads i bestyrelsen frem til 2023.

BAGGRUND FOR STRATEGIEN
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Silkeborg skal være det bedste sted 

at bo og virke i Aarhus

Silkeborg skal være en væsentlig spiller i 

udviklingen af hele Østjylland

Vores opgave – det stærkeste erhvervsliv

Vi skal være områdets mest attraktive 

bopælskommune 

Hele Silkeborg står sammen som et kraftcenter 

for innovation og iværksætteri

SILKEBORG BUSINESS 
STRATEGI DREWSEN 3.0

Værdier og payoff

Vækst

VirkelystVedholdenhed

Vilje
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KERNEOMRÅDER FOR SILKEBORG BUSINESS

Medlemspleje og 
medlemsservice 

Samarbejde med 
andre organisationer 

til fremme af 
erhvervslivet

Branding af Silkeborg 
som attraktivt 
etablerings- og 
bosætningssted

Relationsskabelse, 
interessevaretagelse 

og politisk 
indflydelse

Varetagelse af 
erhvervsopgaver i 

nært samarbejde med 
Silkeborg Kommune 

Virksomheds-
etablering og        

-udvikling

Iværksætteri og 
innovation, OPI og 

OPP

Virksomheds-
rådgivning og -

vejledning

Arrangementer 
og netværk
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HOVEDFOKUSOMRÅDER I

Silkeborg Business
Silkeborg Business optager og repræsenterer alle typer og størrelser af 
erhvervsvirksomheder, foreninger, organisationer og institutioner uanset 
branche i hele Silkeborg

Virksomhedsudvikling
Silkeborg Business vil hjælpe medlemsvirksomheder med 
forretningsudvikling og professionalisering gennem rådgivning og 
deltagelse i udviklingsaktiviteter på tværs af brancher

Iværksætteri og innovation
Silkeborg Business vil initiere og understøtte startups og scaleups samt 
innovation i eksisterende virksomheder og øget brug af OPI og OPP

Placering i markedet
Silkeborg Business vil arbejde for at fremme Silkeborgs centrale 
placering i den øst- og midtjyske erhvervsgeografi og 
uddannelsesstruktur

Erhvervsudvikling
Silkeborg Business vil være krumtappen i task force fremover for at 
tiltrække og udvikle erhvervsvirksomheder i hele Silkeborg

Indflydelse
Silkeborg Business skal kortlægge, aktivere og påvirke aktører med interesse for 
Silkeborg, og intensivere indsatsen for relationsskabelse, interessevaretagelse 
og meningspåvirkning såvel lokalt som regionalt og nationalt

Arrangementer og netværksaktiviteter
Silkeborg Business vil afholde faglige og sociale arrangementer for at 
udvikle virksomhedernes netværk og styrke sammenholdet og 
samarbejdet i området 

Silkeborg Kommune
Der udarbejdes løbende resultatkontrakter med Silkeborg Kommune, der 
er en betydelig samarbejdspartner

Tiltrækning af midler og ressourcer til medlemsvirksomheder
Silkeborg Business vil påtage sig en navigatørrolle med vejledning om 
tiltrækning af udviklingspuljemidler og krisepakker

Medlemmer
Medlemmerne er fundamentet og omdrejningspunktet for Silkeborg 
Business. Vi vil vækste antallet, styrke engagementet og øge 
tilfredsheden blandt medlemsvirksomhederne

1

3

5

7

9 10

8

6

4

2



8

HOVEDFOKUSOMRÅDER II

Forretning, bæredygtighed og verdensmål
Silkeborg Business vil udvikle og støtte initiativer til at vejlede 
virksomheder i at kombinere bæredygtighed med kommerciel 
forretningsudvikling

Uddannelse 
Der ønskes et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner i såvel 
Silkeborg som udenfor. Der skal være særligt fokus på at opdyrke 
relationer til Aarhus Universitet

Bosætning
Der ønskes et tæt samarbejde med Silkeborg Kommune om at øge 
attraktivitet og bosætning i hele Silkeborg

Infrastruktur
Silkeborg Business vil arbejde for bedst mulig fysisk og virtuel 
infrastruktur, herunder mobil- og bredbåndsdækning, til gavn for 
virksomheders logistik og medarbejdere, både lokalt og regionalt

Kultur, fritid og sport
Hele Silkeborg skal være et godt sted at arbejde, bo og leve med gode 
kultur-, sports- og fritidstilbud til hele familien

Internationalisering
Silkeborg Business skal være bindeled til interessenter med henblik på 
øget internationalisering og eksport samt tiltrækning af international 
arbejdskraft, og herunder deres familier, til virksomheder i hele Silkeborg

Danmarks Outdoor Hovedstad
Silkeborg Business vil bidrage til at udvikle Silkeborgs brand som 
Danmarks Outdoor Hovedstad, og integrere det i strategien på relevante 
områder inden for innovation, erhvervsudvikling og oplevelsesøkonomi

Byudvikling og detailhandel
Silkeborg Business vil i fællesskab med HandelSilkeborg bidrage til at 
udvikle bymiljøerne og detailhandlen i samarbejde med Silkeborg 
Kommune i hele Silkeborg

Branding 
Silkeborg Business ønsker at varetage den virksomhedsrettede 
brandingindsats for Silkeborg Kommune 

Øget fokus på samarbejder
Silkeborg Business ønsker at fortsætte eller indlede samarbejder med 
andre organisationer indenfor erhverv, iværksætteri, innovation, 
interessevaretagelse, uddannelse, forskning og infrastruktur
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THE JOURNEY FOR BETTER INSIGHTS BEGINS HERE!

Silverbullet-research.dk

Det Gamle Rådhus
Torvet 2A, 1. sal
8600 Silkeborg

+45 8720 4711
kontakt@silkeborgbusiness.dk
www.silkeborgbusiness.dk


