
Beretning 2020 

Skælskør Erhvervsforening 

14½ måned efter generalforsamling 2019 og med Covid-19 forsinkelse er det nu endelig lykkedes 
at afvikle generalforsamling 2020. 

Et tilbageblik på en periode i arbejdstøjet og med opgaver og udfordringer, ingen havde forestillet 
sig, vi skulle håndtere. 

Hele verden blev med et forandret – og måske for altid, da COVID-19 angreb verden og mere eller 
mindre tog vores frihed fra os. De store traditionelle events, som er en stor del af Skælskørs 
identitet, blev aflyst og byen blev mere eller mindre lukket ned for en periode.  Der skete en 
forandring! 

Vi så et lokalt byliv, der begyndte at levere varer til døren, Take Away blev en del af dagligdagen, 
puslespil blev solgt som aldrig før, gør-det-selv butikker mærkede øget travlhed, 
dagligvarebutikkerne i landområderne mærkede fremgang.  

Vi understøttede de gode coronainitiativer via annoncering i pressen og på Facebook samt via 
Bykontorets hjemmeside. 

Flere hjælpepakker blev forhandlet igennem på Christiansborg. Hjælpepakker der i en periode har 
holdt hånden under vores erhvervs- og kulturliv. I skrivende stund, kan vi glæde os over, at vi har 
alle med endnu og kigger vi i Algade er det KUN et ledigt lokale! 

Byrådet i Slagelse Kommune bakker op med en ekstra hjælpepakke på 50 mio. kr., som dels skal 
finansiere fremrykkede planlagte offentlige opgaver men også et ekstra tilskud til de 3 
erhvervsforeninger på 1.mio, som skal målrettes en HANDEL LOKAL KAMPAGNE.  

En kampagne, der i Skælskør skal understøtte detailhandlen med 200.000 kr. En mindre del af 
beløbet anvendes til fælles aktiviteter med erhvervsforeningerne i Korsør og Slagelse, hvor der til 
eksempel er en lækker fælles videofilm i pipeline. 

Vi har fra bestyrelsens side bl.a. planlagt en række aktiviteter som f.eks. Handel Lokalt dage med 
musik i gaden over sommeren, ligesom vi har købt journalistisk hjælp til gode lokale historier, der 
skal understøtte og fremkalde den lokale stolthed og opbakning. Vi derudover brugt midler på 
annoncering og skiltning. Gode ideer til andre initiativer modtager vi med kyshånd.  

Derudover blev vi også bevilget, at alle vores medlemmer har et års kontingentfrihed, idet vi har 
fået dækket kontingenter 1 år frem af Slagelse Kommune. Det betyder også, at vi i år tilbyder 
gratis medlemskab til nye medlemmer, og håber naturligvis på, at endnu flere kan se værdien af 
det arbejde, vi laver og gerne ser sig selv i et værdifuldt fællesskab, hvor erhverv, kunder og 
erhvervsforening går hånd i hånd. 

SKEF arbejder for hele vores område, som dækker det gamle Skælskør Kommune og har netop 
budt velkommen til medlem nr. 204.  



En stor tak til byrådet for denne økonomiske håndsrækning. Det har en meget stor værdi!  

Nyt Slogan 

På en eller anden måde startede vi på en frisk efter nedlukningen. Derfor blev vi motiveret til, at 
foreningen skulle have et nyt slogan. Vi modtog mange gode forslag, og valget faldt på SAMMEN 
SKABER VI LIV I BYEN.  Kunder, erhverv og erhvervsforening – 3 parter, der kun bliver en succes, 
når vi støtter op omkring hinanden. 

Action Forum Slagelse 

I det forgangne år er Action Forum Slagelse etableret. Et forum med borgmester John Dyrby 
Paulsen, udvalgsformand for Erhverv og Teknik Willum Christensen, Slagelse Erhvervscenters Per 
Madsen, og de tre formænd for Korsør Erhvervsforening, Buisness Slagelse og SKEF, hvor vi mødes 
4 gange årligt.  

Gode og konstruktive møder, hvor der overordnet drøftes udvikling i de enkelte byer. Som et 
direkte output er der nu endelig er eksekveret på igangsætningen af By-pyloner i de tre byer med 
forventet igangsætning i indeværende år, ligesom det er besluttet, at der afvikles 1 
medlemsmøder om året i hver af de tre byer, hvor politikkerne møder erhvervslivet. Første møde 
skulle have været ” Detailhandlen som drivkraft i den levende by ” med SKEF som værter, men 
blev aflyst pga. COVID-19.  

Anlægsmidler til bymidterne 

Der er fra kommunal side afsat 8 mill. til renovering af bymidterne i 2020/2021. De tre 
erhvervsforeninger fik af borgmesteren til opgave, at komme med forslag til fordeling af midlerne.  

Skælskør bakkede sammen med Korsør op om, at Slagelse blev tildelt 6 mill. og med en 
bemærkning om, at se afsatte midler til bymidternes udvikling på ingen måde er nok og 
appellerede til, at der sker en yderligere bevilling for 2021, hvilket er positivt taget til efterretning i 
politisk udvalg. Foreløbig har vi 1 mill. til anvendelse i 2021. 

Fra SKEF’s side ønsker vi en borgerinddragende proces, så vi rammer de punkter i byen, der giver 
størst værdi og giver et lokalt ejerskab. Fra SKEF’s side ser vi gerne et renoveret Svanetorv med 
indarbejdet legeplads og/eller et renoveret Nytorv, hvor der bl.a. fokuseres på de ofte generende 
vindforhold. 

Slagelse Erhvervscenter + Korsør Erhvervsforening og Business Slagelse 

Når man rykker sammen og arbejder for gode fælles løsninger, når man langt og står stærkere. Det 
er det, vi oplever i samarbejdet med Slagelse Erhvervscenter og de to øvrige erhvervsforeninger. 
Vi mødes hver anden måned og i respekt for de 3 byers forskelligheder behandler vi relevante 
emner, som ofte bæres til videre drøftelse i Action Forum Slagelse. 

I det forgange år fik vi i enighed ansat Detailhandelskoordinator Rasmus Lindvig i en nyoprettet 
stilling. Rasmus arbejder for udvikling af detailhandlen i de 3 byer og hensigten er, at Rasmus skal 
arbejde i snit 1 dag om ugen i Skælskør. 



Slagelse Erhvervscenter arbejder til glæde og gavn for alle erhvervsdrivende i hele kommunen – 
store som små og ingen skal afholde sig fra, at tage kontakte til centret med en opgave! SEC er 
tillige arrangør af det store Erhvervs Award, som afvikles i november måned, hvor erhvervslivet i 
Slagelse Kommune hyldes. 

Tak for et rigtig godt samarbejde til medarbejderstyrken i Slagelse Erhvervscenter og særligt til Per 
Madsen og Rasmus Lindvig samt til formandskollegaerne Jacob Stryhn fra Korsør Erhvervsforening 
og Torben Kjærulff fra Buisness Slagelse.  

I bestyrelsen for Slagelse Erhvervscenter sidder nu formanden, som netop har afløst Flemming 
Hansen, der har ydet en kæmpe indsats igennem en længere periode i bestyrelsen. 

Destination Sjælland og Skjelskør V 

Det forgangne år bød på et unikt samarbejde med Destination Sjælland, Bernd Griese og SKEF, 
som mundede ud i etablering af et ny anpartsselskab, der fremover skal drifte Skjelskør V.  

Direktør Jens Müller har lagt et utal af mandetimer i at få Skjelskør V på vandet igen, så han kunne 
med rette sætte kaptajn kasketten på, da båden i efteråret igen stævnede ud fra havnen. Skjelskør 
V er et vartegn og turistmagnet for byen og har været savnet i sidste sæson. COVID19 har dog 
midlertidigt sat en stopper for sejladsen pga. forsamlingsforbud, men nu lysner det igen og 
sejlplanen er netop frigivet for den kommende sommersæson. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Jens og Destination Sjælland for godt samarbejde og 
god opbakning herunder også deltagelse på vores morgenmøder ligesom takken går til Bernd 
Griese for hans engagement i at få Skjelskør V i drift igen. 

Skælskør Bymidtegruppe og Skælskør Bykontor. 

Skælskør Bymidtegruppe er repræsenteret af lokale interessegrupper som bl.a. Skælskør Lokalråd, 
Handicaprådet, Kunsterlauget KIT og SKEF. SKEF er repræsenteret ved Sandie Borg og tidligere 
bestyrelsesmedlem Nelly Gaskin. Til eksempel arbejdes der i bymidtegruppen med den aktuelle 
udfordring om højtvandssikring og problematikken om færdsel i Algade m.v. 

I Skælskør Bykontor er SKEF i bestyrelsen repræsenteret ved Flemming Hansen. SKEF har en 
samarbejdsaftale med Bykontoret som er en uvurderlig samarbejdspartner for os. Daglig leder 
Anne Gudiksen deltager i alle bestyrelsesmøder og er således meget tæt på bestyrelsesarbejdet. 
Stor tak til Anne og Bykontoret for rigtig godt og uvurderligt samarbejde det forgangne år. 

Ung i Skælskør 

Byen har desværre oplevet en stigende tendens til hærværk og lign. Derfor blev det også hilst 
velkommen, at 4 af vores lokale politikere tog initiativ til at nedsætte en netværksgruppe, som ved 
øget fokus, skal kaste lys over udfordringerne og om muligt i samarbejde, søge at løse 
problematikken.  SKEF er repræsenteret i dette netværk. 

 



Arrangementer i Bymidten 

Vi har afviklet og understøttet en lang række af events i perioden. Blandt andet har vi afviklet den 
10. Drengerøvsaften i 2019. Det blev en succesfuld fest med skønnet 15 tusinde gæster i byen. Det 
var godt vejr og vi sluttede dagen med et fyrværkeri udover det almindelige. Desværre sluttede 
festen med et større økonomisk underskud. En stort set ny arbejdsgruppe er nu godt i gang med 
planlægningen af Drengerøvsaften 2021, hvor vi igen forventer et brag af en fest! 

Årets Drengerøvsaften blev afløst af en meget vellykket HANDEL LOKAL AFTEN med fleksible 
musikanter i gaden og en masse smil og gensynsglæde i bymidten. 

Handel Lokalt Torsdage vil blive en gentagende begivenhed henover sommeren og vil dermed 
kompensere for vores mange tilbagevendende events! 

Matador, Kulturel Folkefest, Børnenes Dag, Lyserød Lørdag, Halloween, Lucia til Hest, 
Juletræstænding, Fastelavn o.s.v. blev gennemført med stor deltagelse og stor succes. 

Stort tak til alle jer flittige ildsjæle, der får det hele til at lykkes – uden jer, var Skælskør ikke det, vi 
er i dag! -  

Vi har taget nogle initiativer nu, men vi hilser alle gode initiativer, samarbejder og arrangementer 
velkommen, og bakker gerne op, når det kommer byen og flest mulige medlemmer til gode. Vi har 
brug for de gode ideer, så kom med dem! 

Vi har blandt andet støttet Keramikfestivallen og Familiefestivallen, som giver er merværdi til 
byens handelsliv. 

Netop familiefestivallen 2020 forventes at tiltrække en stor del at de mange turister, der i år skal 
holde sommerferie i Danmark. Som et nyt tiltag til familiefestivallen, kan der i år købes en 
børnebillet, som er kommet i stand i samarbejde med SKEF og en række medlemmer. 

Vi ønsker en fantastisk sommer, og håber at hele vores område vil syde og omsætningen brage i 
vejret. Vi står stærkt med stort set fyldte lokaler i hele bymidten og en godt og alsidigt udvalg af 
gode og anbefalelsesværdige spisesteder og hyggelige overnatningsmuligheder. 

2021 bliver der ekstra fokus på Tour de France, når feltet rammer vores kommune. Der forventes 
ganske mange turister til vores område ligesom der arbejdes med mange initiativer, der skal 
varme op til begivenheden. SKEF er naturligvis inddraget i forberedelserne. 

Julefest - Kåring af Årets forening 

Årets julefest i Det Røde Pakhus trak igen fuldt hus med omkring 175 gæster. En helt igennem 
fantastisk julehyggestemning fyldte pakhuset og et rigt foreningsliv skulle fejres. 

Tillykke til foreningslivet i Skælskør og særligt til Kosmorama, der løb med titlen ”Årets Forening ” 
og blev belønnet med 5.000,- doneret af Sparekassen Sjælland-Fyn. Arrangementet blev gjort 
økonomisk muligt med midler fra Varelotteriet – midler, som kommer fra lokalt salg af lodsedler.  

 



Fyraftensmøder 

Det blev desværre kun til et fyraftensmøde i det forgangne år, hvor vi igangsatte Digital 
Ledelseskultur ved et møde på Kobæk Strand. Vi planlægger, at komme stærkt tilbage efter 
sommerferie med en række fyraftensmøder, at skal henvende sig bredt i vores medlemskreds. 

Morgenmøder 

Vores succesfulde morgenmøder blev som følge af COVID19 sat på pause, men vi er klar til at 
genoptage disse. Opbakningen til vores morgenmøder er uden sammenligning og fortæller alt om 
den samarbejdsånd og det fællesskab, der eksisterer hos os. Tak for værtskabet til alle jer, der har 
budt ind på den! Tak for den altid store opbakning. Vi har ramt et deltagertal på over 70 indenfor 
det sidste år, det overstiger langt nuværende forsamlingsforbud!!  SAMMEN SKABER VI LIV I BYEN 

Ny hjemmeside 

En ny hjemmeside går inden længe i luften. Målet med hjemmesiden er, at foreningen fremstår 
mere professionelt og informativt. Fra hjemmesiden vil medlemmer fremover bl.a. skulle tilmelde 
sig til foreningens arrangementer og foretage indmeldelse i foreningen. 

Digitale Skælskør/Digital Ledelseskultur. 

Med afsæt i detailhandelsanalysen, som blev udarbejdet i 2019 blev der sat fokus på de sociale 
medier. Skælskør har været initiativtager til de planlagte og gennemførte kursusforløb under 
overskriften ” Digital Ledelseskultur ”, hvor flere lokale virksomheder med succes har deltaget. Der 
er ligeledes gennemført flere 1 til 1 samtaler rettet mod SOME og den lokale netværksgruppe 
DIGTITALE SKÆLSKØR er etableret.  

Stor tak til Linda din dygtige og engagerede indsats. 

Netværk 

Detailhandelsanalysen var også afsæt for, at der blev opbygget et BY-netværk, som har til formål, 
at samle SKÆLSKØR OG OMEGN i et fællesskab. Netværket har repræsentanter har lokalråd i 
landdistrikterne og er nu overgivet til fremover at køre med Bykontoret som tovholder.  

Skælskør og omegn er ufattelig rig på aktive foreninger, og derfor er et foreningsnetværk i 
etableringsfasen. Formålet er at udvikle samarbejder på tværs af interesser samt videns dele 
relevant information bla. via oplægsholdere. Første møde var med repræsentation fra Kultur-og 
Fritidsafdelingen på Slagelse Kommune.  Coronakrisen satte en midlertidig stopper for 
mødeaktiviteten, men genoptages umiddelbart efter sommerferien.  

Bestyrelsen 

I den forgangne periode er Sandie Borg indtrådt i bestyrelsen. Sandie har afløst Lars Wolthers som 
efter eget ønske valgte at udtræde af bestyrelsen i efteråret.  

Der har i bestyrelsen været et højt aktivitetsniveau, så kære Maria, Sabine, Sandie, Jane, Christian, 
Flemming og Rasmus. Vi har brugt rigtig mange gode og arbejdsomme timer sammen. Vi har løftet 



mange opgaver hver for sig og i fællesskab. Jeg sætter umådelig stor pris på det samarbejde og 
den indsats, som I hver især yder. Vi har holdt mange møder og et par af de digitale blev det også 
til. Frivilligheden længe leve - tusind tak for jeres store indsats og opbakning 

Samarbejdspartnere 

Til alle vores samarbejdspartnere skal lyde en stor tak herunder en særlig tak til pressen for loyalt 
og godt samarbejde og til Hass Olsen for altid at arbejde hurtigst og effektivt, når vi har brug for 
hjælp! 

Afslutning 

Skælskør Erhvervsforening er i fortsat udvikling og deltager aktivt i mange samarbejder til glæde 
og gavn for Skælskør og Omegn. SKEF er ofte et naturligt førstevalg, når ideer skal afprøves, 
udfordringer løses og udvikling skal igangsættes.  Derfor vil jeg slutte af med at sige, at Skælskør 
Erhvervsforening er hele Skælskør og Omegns erhvervsforening, hvorfor vi også håber og tror på, 
at vi kan udvide vores medlemskreds endnu mere og dermed skabe et endnu større fællesskab og 
en større økonomi til at udvikle og vedligeholde vores forening. Efter sommerferien sætter vi gang 
i en målrettet kampagne mod nye potentielle medlemmer. 

Vi er taknemmelig for hver et medlem og uanset hvilket medlem i rækken af 204, er alle med til at 
understøtte bylivet, virksomheder og arbejdspladser, kulturliv, foreningsliv m.v. 

Sammen skaber vi liv i byen <3  

 

22. juni 2020 


