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KREATIVE MED VOKSEVÆRK – TILLYKKE! 
Vores boostere har vokseværk, og på Fremtidsfabrikken er vi så stolte 
af, at de kreative virksomheder gør det så godt! Se næste side … 
 

SYDFYN STYLE: INTET FORLIG OM RETTIGHEDER 
Fremtidsfabrikken har forgæves forsøgt at få et forlig med Universal 
A/S, Universal AB og SonyATW. Det er desværre ikke lykkedes, selv om 
forhandlingerne var nået ganske langt. Fremtidsfabrikken har tilbudt 
en forligssum på 60.000 kr. Fuld offentlighed og ytringsfrihed har 
været helt afgørende for os i sagen, da vi er et offentligt projekt. Nu 
er det op til de tre selskaber, om de vil stævne Fremtidsfabrikken. 
 

ERHVERVSRÅDGIVERE MED AMBITIONER 
På Fremtidsfabrikken er det ikke kun kreative iværksættere og 
kommunale medarbejdere, der skal booste. Lokale erhvervsrådgivere 
er en vigtig brik i at skabe vækst i fælleskab på Sydfyn. 

 

  

 

 

  

 

Derfor er vi nu klar med uddannelses-
forløbet Boost Sydfyn Bizz for sydfynske 
erhvervsrådgivere, der ønsker at udvikle 
deres rådgivningskompetencer og 
produkter til iværksættere. Og så skal 
deltagerne turde udvikle sig selv, når de 
skal arbejde med en coachende tilgang, 
anerkende metode mm. 

En integreret del af forløbet er etableringen af en sydfynsk 
erhvervsrådgiverklub, som bliver forankret i det kommende kreative 
iværksætterhus på havnen i Svendborg. 
 

ANSØGNINGER TIL BOOST 1.2 
113 har ansøgt om de godt 80 pladser på den sidste runde af 
uddannelsesforløbet Boost Sydfyn 1.2. Ansøgerne har været til 
optagelsesinterviews, hvor vi har set nærmere på deres kreativitet, 
vækstpotentiale, mulighed for personlig udvikling og – måske vigtigst 
af alt – deres motivation for at deltage. 
 

FÅ EN VÆKSTMENTOR 
Mentorordningen er kommet godt fra start, og de første kreative 
virksomheder har fået en mentor. Husk, at du kan få en vækstmentor 
hos os, hvis du har vokseværk, eller planer om at vokse.  
Læs mere lige her.  

SUCCES MED MOD PÅ MERE 

Janni Vindelev har været 
succesfuld coach i flere år. Med 
ønsket om større udfordringer 
har hun udvidet forretningen 
med webshoppen Helseriet. 
Butikken med de økologiske 
varer markedsføres bl.a. via 
Helserietblog’en på Facebook.  
Pernille Lund, som lige har 
udgivet bogen Styrk Immun-
forsvaret kommer og holder 
foredrag i Helseriet efter 
sommerferien.  
Janni deltager i Boost 1.1. 
 

 

Du kan besøge Helseriet i 
Gerritsgade i Svendborg eller 
webshoppen 

www.helseriet.dk  

www.vindelev.com  

Revisorer 
Advokater 
Bankrådgivere 
Erhvervschefer 
Erhvervskonsulenter 
Private konsulenter 
Undervisere  
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http://www.fremtidsfabrikken.com/69-mentor.html
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http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=eR46XQpSz7uHqM&tbnid=y07BV4K0ESqYhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vindelev.com/index.php?page=14&ei=JR--Ub2mJIOl0AXt7IDQCw&bvm=bv.47883778,d.d2k&psig=AFQjCNFIzX4Hq1fUV_SO91yhEyD1QzopvA&ust=1371500674974045
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KREATIVE MED VOKSEVÆRK 

Vi har indhentet økonomiske resultater fra 79 deltagende kreative 
iværksættere og microvirksomheder fra de fire første hold Boost Sydfyn 
1.0, der startede i august 2011 og sluttede i juni 2012. Resultaterne 
ovenfor er baseret på de 49 virksomheder, der har indsendt deres tal 
indtil nu. Talknuseri viser at: 

- 35 deltagere har haft vækst 2010 til 2012 (191%), mens 8 har haft 
faldende omsætning (-19%). 6 deltagere har trods egen forventning 
herom ikke startet virksomhed, 

- De 7 virksomheder, der var 2 år gamle, da de startede på Boost, har 
haft den største vækst. Deres årlige omsætning er på 2 år vokset 
med 250% fra en årlige gennemsnitlig omsætning på 306.000 kr. i 
2010 til 1.072.000 kr. i 2012. 

- De nystartede (etablering i 2011) har ikke uventet stor vækst. De har 
i gennemsnit en årlig omsætning på 764.000 kr. i 2012. 

- Deltagerne arbejder i netværk og har i takt med deres vækst flere 
samarbejdspartnere, som de gør forretning med.  

 

AFSLUTNING AF BOOST 1.1 
Den 29. maj havde vi en fælles afslutning på Boost Sydfyn 1.1. Vores 
anden årgang af kreative iværksættere oplevede kulminationen på 
uddannelsesforløbet ved at komme ”Ind til eksperterne”. Her fik de 
sparring til at udvikle deres virksomheder til et nyt niveau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANSØGERREKORD TIL BOOST-OVERBYGNING 
Ligesom sidste år kunne deltagerne i de fire hold Boost 1.1 søge om at 
komme med på en overbygning Boost 2.1. 37 boostere har søgt om at 
blive en af de 24 deltagere på Boost 2.1. I næste uge udvælges de 24 
virksomheder, der skønnes at have det største vækstpotantiale. 
 
 

 
 

Resultater for 49 virksomheder 2010 2011 2012 

Årlig omsætning i kr. 13.570.156 20.272.414 28.126.153 

Antal medarbejdere inkl. ejeren 41 52 60 

Antal økonomisk forbundne 
samarbejdspartnere 

134 220 330 

AKTIVE OPLEVELSER I DET 
SYDFYNSKE ØHAV 

Nicolai Birkedal er medejer af 
Øhavsporten i Faaborg, der 
udlejer kajakker, motorbåde, 
cykler og SUP boards samt 
udbyder kurser kurser i sejlads 
havkajak og SUP i Det Sydfynske 
Øhav. Nicolai booster på 1.1. 

 

Øhavsporten ekspanderer og 
har udvidet med oplevelser på 
land efter overtagelsen af 
driften af Holstenshuus 
Klatrepark. Kunderne er mindre 
grupper fx polterabender, 
virksomheder og skoleklasser. 
Til større selskaber dækkes der 
op til O-løb, SUP board i 
godsets voldgrav og selvfølgelig 
klatreparken.  

www.ohavsporten.dk  

 

Erfaring fra Boost 1.1: 

”Jeg har lært at skille min 
virksomhed og mig selv fra 
hinanden. Jeg skal faktisk 
også ha’ det godt og ha’ en 

løn!” 
SOMMERFERIE  
Fremtidsfabrikken holder sommerferielukket i uge 27-30. Vi 
ønsker alle en helt fantastisk sommer! 
 
Du kan tilmelde dig arrangementet senest 6. maj på 
kontakt@fremtidsfabrikken.com – Det er gratis 
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