Fredag d. 23. oktober 2015
Kære CONNECT Denmark-medlemmer.
Det er en spændende tid, vi befinder os i.
Regeringens finanslovforslag fjernede en meget stor del af de midler, der hidtil har været til rådighed for det
erhvervsfremmende øko-system i Danmark. Det gælder også de 4,8 mio. kr., som CONNECT Denmark har
fået årligt i en række år til at sikre et højt aktivitetsniveau til gavn for de mange iværksætter- og
vækstvirksomheder, der har glæde af foreningens aktiviteter, og til glæde for de mange samarbejdspartnere
investorer der igennem CONNECT Denmark får kvalificeret sit beslutningsgrundlag.
Men bestyrelsen og direktionen var forberedt og siden fremsættelsen af lovforslaget har vi ved hjælp af
mange gode kræfter og netværk udviklet gode og positive relationer til de fleste af Folketingets partiers
erhvervsordførere. Og alle forstår CONNECT Denmarks betydning og vil gerne støtte, at vi fortsat kan holde
et højt aktivitetsniveau ved hjælp af et statsligt bidrag.
Næste skridt er at sikre, at denne positive holdning bliver omsat til praksis som led i
finanslovsforhandlingerne. Hvem bærer ønsket om videreførelse til forhandlingsbordet – hvem stiller kravet?
Det arbejdes der med at finde et godt svar på.
Er der medlemmer, der har relevante kontakter i denne sammenhæng, må I meget gerne kontakte enten
undertegnede eller direktør Gitte Haaning Høj, så vi kan få dem inddraget. På hjemmesiden finder i en
beskrivelse af essensen af CONNECT Denmarks værdiskabelse, som er udleveret til partiernes ordførere
m.fl. Desuden finder i en større samlet beskrivelse suppleret med referencer.
Vi har en god sag – og en tro på, at det vil lykkes.
I juni blev I præsenteret for en plan for, hvordan organisationens aktivitet og økonomi kunne sikres. Direktør
og stab har arbejdet ufortrødent med implementeringen, som også har involveret bestyrelsens medlemmer.
Og på bestyrelsesmødet i dag, kunne vi konstatere, at implementeringsplanen følges. Det har dog været
nødvendigt at justere enkelte initiativer under vejs, i takt med at de er udfoldet, men uden at miste målet om
fornuftigt overskud ved årets afslutning.
Særligt skal fremhæves Member-get-Member initiativet. Som direktør Gitte Haaning Høj siger: Alle vore
økonomiske trængsler ville forsvinde som dug for solen, hvis hvert medlem skaffede ét nyt medlem.
Ethvert nyt medlem bidrager til at vi kan holde et højt aktivitetsniveau til gavn for både medlemmer og
virksomheder, og I må alle gerne hjælpe. På medlemssiden kan I finde materiale til medlemshvervning.
Er I klar over, at den frivillige sparing vi som medlemmer leverer på CONNECT Denmarks aktiviteter i år
ventes at nå op på en værdi af ca. 15 mio. kr. (markedspris kr. 1.000), som vi giver kvit og frit til de ambitiøse
virksomheder, der får sparring. Tak for det. Det er vores stærkeste kort i den aktuelle situation.
Har I spørgsmål, ideer eller kommentarer, så kontakt mig, ét af de øvrige bestyrelsesmedlemmer eller
direktør Gitte Haaning Høj.
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