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1.0 Resultater 
Følgende resultater er baseret på 53 respondenter fra Kerteminde Erhvervsforening. 

1.1 Respondenternes stilling i virksomhederne  

 

Størstedelen af respondenternes stilling er ejer, direktør eller leder. 

1.2 Branche 

 

38% af respondenterne har angivet en anden branche end de listede. Kategorien ”anden” in-

deholder brancher såsom: Elforsyning, IT, underholdning/kunst, rengøring, engros handel, un-

dervisning, finans, café og restaurationsbranchen, ejendomshandel og konsulentbranchen. An-

den største branche, som passer bedst på respondenterne, er bygge- og anlægsbranchen ef-

terfulgt af industribranchen.  
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1.3 Virksomhedernes størrelse (ansatte) 

 

Størstedelen af respondenterne kommer fra en mindre virksomhed med 1-4 ansatte. 23% af 

respondenterne kommer fra en virksomhed med 10-19 ansatte. 

1.4 Beliggenhed 

 

Størstedelen af respondenterne kommer fra en virksomhed, som har beliggenhed i Kerte-

minde. 13% har beliggenhed i Munkebo og 11% i Langeskov. 11% af respondenterne kommer 

fra en virksomhed, som har en anden beliggenhed: Odense, Faaborg, Kølstrup og Nyborg. 
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1.5 Hvorfor er du/din virksomhed medlem af Kerteminde Erhvervsforening? 

 

68% af respondenterne er medlem af Kerteminde Erhvervsforening for at lære andre virksom-

heder at kende. Herudover er 64% af respondenterne er medlem af Kerteminde Erhvervsfor-

eningen for at få fingeren på pulsen i forhold til erhverv og politik og 62% er medlem for at få 

invitation til netværksmøder. Størstedelen af disse kommer fra mindre virksomhed med 1-4 

ansatte. 
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1.6 Hvilke udsagn er du enig i? 

 

89% af respondenterne læser Kerteminde Erhvervsforeningens nyhedsbreve og 72% deltager i 

medlemsarrangementerne. Størstedelen af disse er respondententer fra en mindre virksomhed 

med 1-4 ansatte.  

 

1.7 Hvad kunne du godt tænke dig at få ud af at være medlem af Kerteminde 

Erhvervsforeningen i fremtiden? 

Til dette har respondenterne bl.a. svaret: 

”Måske noget mere som er for de små virksomheder” 

”Være med til at styrke og sikre et aktivt netværk for erhvervslivet i Kerte-

minde Kommune og de omkringliggende kommuner” 

”Fortsat information om erhvervslivet i lokalområdet og invitationer til spæn-

dende arrangementer” 

”Et godt kendskab til, hvad der sker i lokalområdet” 

”Mere salg – flere partnere – bredere netværk” 

”Yderligere pres på det politiske system for at forbedre erhvervslivets forhold” 

Se flere kommentar i bilag 2.1 
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1.8 Hvad ser du som de(t) bedste alternativer til et medlemskab i Kerteminde 

Erhvervsforening? 

 

Størstedelen mener, at det bedste alternativ til et medlemskab er et eget netværk eller et 

medlemskab af Fynsk Erhverv.  

1.9 Hvor ofte besøger du hjemmesiden www.kertemindeerhvervsforenin-

gen.dk? 

 

Størstedelen har svaret, at de besøger hjemmesiden mindre end 1 gang om måneden. 26% af 

respondenterne besøger hjemmesiden mellem 1 og 4 gange måneden. Størstedelen heraf, 

kommer fra en virksomhed med 10-19 ansatte. 

 

1.10 Vi afholder medlemsmøder flere gange årligt – har du deltaget? 

 

45% af dem, som har svaret ja, kommer fra en virksomhed med 1-4 ansatte. 18% kommer 

fra en virksomhed med 5-9 ansatte, og endnu en 18% kommer fra virksomheder med 10-19 

ansatte. 

http://www.kertemindeerhvervsforeningen.dk/
http://www.kertemindeerhvervsforeningen.dk/
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1.11 Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale vores medlemsmøder til en du 

kender? 

 

45% svarer at det er sandsynligt, at de vil anbefale Kerteminde Erhvervsforeningens medlems-

møder til en de kender. 

 

1.12 Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale foreningen til en du kender? 

 

Størstedelen svarer at det enten er meget sandsynligt eller sandsynligt, at de vil anbefale for-

eningen til en de kender.  

1.13 Har du idéer, feedback eller andet så skriv her – vi vil gerne kende dine 

ønsker. 

Til dette har respondenterne bl.a. svaret: 

”Deltagerliste/oplysninger omkring de forskellige deltagere, så man ikke skal 

gætte sig til, hvem man taler med” 

”Skab dialogforum med politikere. Gennemfør arrangementer med erhvervs-

ledere og jobsøgende” 

”Slå et slag for, at vi får et bedre samarbejde på tværs af kommunegræn-

serne, så vi ser Fyn som en helhed og hjælper hinanden” 

 

Se flere kommentar i bilag 2.2. 
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1.14 Bestyrelsen vil arbejde på at udbygge og styrke Kerteminde Erhvervsfor-

eningen med et større og tættere samarbejde med Østfyns Erhvervsforening 

(Nyborg Kommune) i de kommende år. Er der interessant for jer som virksom-

hed? 

 

 

 

1.15 Vil det opfattes som en styrkelse for jeres virksomhed og Kerteminde Er-

hvervsforening, hvis man på sigt kunne sammenlægge Kerteminde Erhvervs-

forening og Østfyns Erhvervsråd til en fælles forening? 
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64% af respondenterne mener, at det vil opfattes som en styrkelse for deres virksomhed og 

for foreningen, hvis man på sigt kunne sammenlægge ovenstående forening til en fælles for-

ening. 37% af dem som har svaret nej, kommer fra en virksomhed med 10-19 ansatte. 


