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- Vi brænder for at
bruge vores erfaring
til at give dig den
bedste tagløsning
overhovedet

uforpligtende
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- Jeg vil gå så langt at sige, at der 
er ikke nogen, der får succes med 
sin virksomhed, hvis de ikke 
har et godt og velfungerende 
netværk.

Så skarpt tegner Rikke Bech 
Skougaard fra Hybjerghus 
Consult det op, når hun snak-
ker om netværk. Hun faciliterer 
Erhvervsråd Faaborg-Midtfyns 
netværksmøder, der er et nyt 
tiltag for Erhvervsrådets med-
lemmer. Møderne skal styrke 
samarbejdet mellem kommu-
nens virksomheder:

- Der er så mange udfordrin-
ger, som virksomhedsejere ikke 
kommer nemt over uden hjælp. 
Og det er her den gode leder 
rækker ud i sit netværk, og hø-
rer hvad andre har gjort. Det er 
præcis det, som vi skal have mere 
af i erhvervslivet her lokalt, siger 
Rikke Bech Skougaard.

De nye netværksmøder tager 

Netværk der styrker området
NETVÆRK: 
Erhvervsråd Faaborg-
Midtfyn faciliterer 
netværksmøder for at 
styrke lokale

 ✪ Rikke Bech Skougaard er con-
sulent og netværksfacilitator for 
Erhvsråd Faaborg-Midtfyn

udgangspunkt i helt konkrete 
problemstillinger, som mange 
virksomheder løber ind i i deres 
hverdag:

- 6. oktober er omdrejnings-
punktet for mødet ”social sel-
ling”. Altså konkrete løsninger 
på, hvordan man kan afsætte 

sine produkter eller på anden vis 
profi tere ved at brande sig på de 
sociale platforme på nettet, siger 
Rikke Bech Skougaard.

Det er dog ikke 
kun foredrag og 
oplæg ved sådan 
et netværksmøde. 

Det er meningen er meningen, 
at deltagerne skal danne reelle 
kendskaber til hinanden.

- Hvis man skal kunne bruge 
hinanden i sin professionelle 
hverdag, så kræver det jo, at 
man kender hinanden, og ved 
hvad hinanden laver og står for. 
Derfor arbejder vi med de kon-
krete problemstillinger i mindre 
gruppe, siger Rikke Bech Skou-
gaard.

- Næste gang, hvor det hand-
ler om social selling, så ville man 
for eksempel kunne snakke om, 
hvad hinanden konkret har af 
erfaringer med emnet. Hvordan 
har de løst nogle problemer, og 
hvilke råd kan de komme med. 
På den måde sparrer man, og 
lærer hinanden at kende.

- Det er vigtigt, at man får et 
stærkt netværk. Der kom-

mer jo ingen udefra 
og hjælpe os her i 
Faaborg-Midtfyn. 
Som lokale i et 
landområde bliver 
vi nødt til at hjælpe 

hinanden. Det gør 
vi sådan her, siger hun.
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