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FREMTIDSFABRIKKEN – MERBEVILLING 
Syddansk Vækstforum har bevilget 1,8 mio. kr. mere til projektet 
Fremtidsfabrikken Sydfyn. Midlerne går til en udvidelse af 
mentorordningen, to Boost NU hold og en forlængelse af projektet 
frem til november 2014. Dermed har vi i projektet 25.758.000 kr. til 
at skabe vækst på Sydfyn og øerne! 
 

MENTORORDNING KLAR I UGE 7 
En mentorordning har været på vej længe og med 
ekstra midler fra Vækstforum, kan vi nu tilbyde en 
helt særlig mentorordning fra uge 7. Fremtids-
fabrikken tilbyder betalte mentorer, hvorfor vi 
finder den rådgiver/specialist med netop de 
spidskompetencer, som du har brug for – uanset 

om du bor på Ærø, Langeland eller Sydfyn. For at komme i 
betragtning, skal der være et betydeligt vækstønske og –potentiale i 
din virksomhed. Læs mere om ordningen og hvordan du søger på 
www.fremtidsfabrikken.com fra næste uge.  
 

TO HOLD KOMMUNALE BOOSTERE MERE 
De kommnale boostere rykker så meget, at Vækstforum har bevilget 
midler til yderligere to hold. Denne gang er det 12 kommunale 
medarbejdere med erhvervskontakt fra Faaborg-Midtfyn, 12 fra 
Svendborg og 20 fra Odense, der skal være med til at udvikle 
erhvervsservice i topklasse på Boost NU! Vi får forespørgslerne på 
uddannelsesforløbet fra så mange sider, at Svendborg Erhvervsskole 
som partner i projektet arbejder på at kunne tilbyde andre 
kommuner et Boost-kursus fra sidst i 2013. 

 

HVEM ER BOOSTERNE? 
Klik på firkanten "Vi booster" til venstre og se de 
kreative iværksættere, der deltager i Boost 
Sydfyn uddannelsesforløbene. Vi har opdateret 
siden, så det er lettere at finde den kreative 
iværksætter, der kan lige det, som du søger. 

 

 

  

NETVÆRK MELLEM 
BOOSTER OG LEVERANDØR 

Thaisen Hus er et stederne, 
hvor vi har undervisning på 
Boost Sydfyn forløbene. Peter 
Thaisen har i mødet med de 
kreative iværksættere fundet 
flere nye samarbejdspartnere. 
Herunder Jannich Grønnemose 
fra Lonely Tree Films, der har 
lavet en kort og humoristisk 
film om Den fynske kokkeskole 
på Thaisen Hus.  
 

 
 
Jannich hjælper virksomheder 
med at kommunikere via små 
film på websites og i de sociale 
medier. 

Se filmen HER 
www.lonelytree.dk 
www.thaisenhus.dk 
 

MOD TIL SUCCES PÅ ÆRØ 
Vi kender det alle. Der er noget vi er bange for. Enten lidt eller meget. Vi har 
ligefrem inddelt vores forskellige former for angst i kategorier. Hvad har det 
med iværksætteri og vækst at gøre? Kom denne aftenstund – hvis du tør – og 
få sammenhængen serveret på et sølvfad. 
 
Sammen med Ærø Turist- og Erhvervsforening inviterer vi til MOD TIL SUCCES. 
Det er en netværksevent med foredrag og workshop med Peter Julius, der i det 
daglige arbejder med udvikling af små og store organisationer. 

 
Torsdag den 7. februar, kl. 17.30-20.00, Kulturladen, Store Rise Landevej 20, Ærøskøbing 

Du kan tilmelde dig arrangementet post@arre.dk  eller 62521300 senest den 6. februar – Det er gratis 

http://www.fremtidsfabrikken.com/
http://www.boostsydfyn.dk/Boost%20NU/Prsentation_af_Boost_Sydfyn_NU.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=2syjAPXzuTg
http://www.lonelytree.dk/
http://www.thaisenhus.dk/
mailto:post@arre.dk
http://www.boostsydfyn.dk/6-vi-booster.html
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HVOR BLIVER DET KREATIVE HUS AF? 
Svendborg Kommune og Fremtidsfabrikken arbejder fortsat på at få 
etableret et kreativt hus i Svendborg. Og lad det være sagt med det 
samme – der er ikke nogen let løsning, der får både kreative ønsker og 
økonomi til at hænge sammen. Vi ser på spændende huse bynært ved 
havnen. Udfordringen er, at vi på den ene side har husleje, en stor 
investering i ombygning og lang bindingsperiode på lejemålet, uden at 
vi har en gruppe iværksættere, som sammen forpligter sig til et 
sådant lejemål. Vi søger Columbus-ægget og øjner en mulighed, som 
vi håber at kunne løfte sløret for i næste nyhedsbrev. Indtil da kan du 
fra på mandag læse brugeranalysen og anbefalinger til huset lige HER.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE KOMMUNALE VIL ERHVERVSLIVET 
Den 31. januar var 64 kommunale boostere og 
ledere fra de fire sydfynske kommuner samlet til en 
dag, hvor der blev sparret om nye måder at 
samarbejde med erhvervslivet på samt muligheder 
og udfordringer med implementeringen heraf. 
Afsæt for dagen var boosternes interviews med 
sydfynske virksomheder om deres ønsker og idéer 
til et godt samarbejde. 
 

UDVIKLING AF ERHVERVSRÅDGIVERFORLØB 
Her i foråret går vi i gang med udvikling 
af det sidste kompetenceudviklings-
forløb i projektet. Denne gang er det 
erhvervsrådgivere, der skal have et 
Boost. Læs mere om formålet her. 

NETVÆRK MELLEM NYE OG 
GAMLE BOOSTERE 

Boost er også business, når der 
netværkes på kryds og tværs af 
vores hold. Maja Nusbaum, der 
deltager i Boost 2.0, har fået 
Rasmus Boldt til at klippe 
hendes film om stress-
sygemeldte og Mindful Moving. 
 

 
 
Rasmus Boldt er fotograf, 
arbejder med redigerings-
tekniker og deltager i Boost 1.1 
   
Se filmen HER 

www.rasmusboldt.dk 
www.majanusbaum.dk 

SKAT – HVORDAN? 
Kom og få vejledning af SKAT om 
generelle moms- og skatteregler. Du får 
information, så du bliver bedre klædt på 
til at afregne moms og skat. Og du kan 

deltage i workshops, hvor det er muligt at få svar på spørgsmål, 
der vedrører lige netop din virksomhed eller branche. 
 
Se programmet og læs mere om netværksarrangementet her. 
 
Mandag den 11. februar, kl. 15.00-17.00, Fremtidsfabrikken, 
Abildvej 5A, 2. sal, Svendborg.  

Du kan tilmelde dig på kontakt@fremtidsfabrikken.com senest den 
7. februar – det er gratis at deltage. 
 

http://www.fremtidsfabrikken.com/3-iværksætterhuse.html
http://www.fremtidsfabrikken.com/dokumenter/Uddannelsesforlb.pdf
http://www.majanusbaum.dk/
http://www.youtube.com/watch?v=4vkQ1FXWeG0&feature=share
http://www.rasmusboldt.dk/
http://www.majanusbaum.dk/
http://www.fremtidsfabrikken.com/67-skat-hvordan.html
mailto:kontakt@fremtidsfabrikken.com

