
Iværksættere vil
have lokalafdeling
Der indkaldes til stiftende mode i Horsens pa mandag

Der skal nu i den
nordlige del af Vejle
amt - Horsens-området
- oprettes en lokalafde-
ling af Dansk
Iværksætter Forening. Den-

ne forenings formål er
at give de nyetablerede
bedre vilkår, og dens
landssekretariat ligger
i forvejen i Horsens.

Det stiftende mode for den
ny afdeling holdes mandag
den 29. oktober kl. 19.00.

Det fore& på Horsens Te-
ater i Allégade, og blandt del-
tagerne vil vre konsulent
Niels Boas, Dansk Teknolo-
gisk Institit, erhvervschef
Torben Busk, Horsens, og
Dansk Iværksætter Fore-
nings landsformand, Hans
Jørgen Dalum.
Der er adgang for alle inter-

esserede, og tilmelding kan
ske til foreningens sekretari-

 at, Søndergade 46, Horsens,
der også giver nrmere oplys-
ninger.

Arrangementet er kommet i
stand gennem et samarbejde
med erhvervsrådene i Hor-
sens, Gedved, Brædstrup, Nr.
Snede, Tørring-Uldum, He-
densted og Juelsminde.

Lokalafdelingen i Horsens-
området vil blive den 7. af sin
art. Dansk Iværksætter Fore-
ning har i forvejen lokalafde-
linger i Nordjyllands amt,
Struer/Lemvig/Holstebro,
Roskilde amt, Lolland/Fal-
ster, Sydsjælland/Møn og Ho-
vedstadsområdet.

Styrker forbindelsen
- Med oprettelsen af den ny

afdeling styrkes forbindelsen
mellem medlemmerne og for-
eningen, og vi regner med at
komme i kontakt med langt
flere nyetablerede eller folk,
der har planer om at starte
egen virksomhed, siger fore-
ningens daglige leder, sekre-
tariatschef Jens E.

Sønder-gaard.
- Med decentraliseirngen af

foreningens aktiviteter håber

Danks Ivrkstter Forening at
oprette en rkke hjæIpecen-
tre for medlemmerne.

- Samtidig ønsker forenin-
gen at udfylde rollen som de-
batforum for iværksætterne.
Endelig har lokalafdelingerne
sat sig det mål at skabe ttte
forbindelser og sørge for ud-
vekslinger af erfaringer direk-
te mellem iværksætterne.

- Lokalafdelingerne
udmærker sig ved at vre meget
fleksible og kan med udgangs-
punkt i de lokale forhold stte
forskellige aktiviteter i gang,
der kan støtte iværksætterne.

Det kan f.eks. vre infor-
mative møder, gruppesamar-
bejde og oprettelse af
iværksættervagt, der kan træde til
med rådgivning, hvis

iværksætteren kommer ud i en van-
skelig fase, siger sekretariats-
chefen.

Jens E. Søndergaard opfor-
drer nye iværksættere til at at
deltage i iværksætterkurser,
og samtidig efterlyser han en
egentlig uddannelse for
iværksættere. (BJe-.)
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