
Iværksætterbussen  
ved Helgenæs Forsamlingshus 2. marts 2016 fra kl. 17   

Du kan møde Iværksætterbussen ved Hanne Madsen, Lars Johansen og Henrik Friis.  

De deltager også i fællesspisningen i Helgenæs Forsamlingshus den 2. marts kl 18 og 

vil efter spisningen har vi brug for jer til at at drøfte : 

- Vi skal gøre det sammen for at få - 

Højhastigheds internet og Mobiltelefoni 

- For vi vil være en del af fremtiden –  og ikke ende i rabatten på den digitale motorvej.  

 – Er vi smarte - Sker der noget. – Vi gør noget ved det. 

 

Lynhurtig internet skal der til for at sikre at lokalområderne kan udvikler sig, og erhverv og 

iværksætteri fortsat kan foregå uden for de større byer.  

De bevidste kommuner høster de digitale gevinster, mens andre risikerer at blive kørt af 

sporet, fordi de ikke så skriften på væggen. 

Syddjurs’s digitale fremtid er afhængig af at vi kan gøre det sammen-  Borgere, erhverv og 

Syddjurs Kommune i fælles partnerskab for fremtiden.  

35 landsbyer/ byer i Syddjurs har tilsluttet sig 

Højhastighedsnet. 

Hvad med Helgenæs ? 

 

 

 

 

Vi skal støtte op om iværksætteriet i Syddjurs, for 

der skal mange goe’ ideer til at finde nogle go’e ideer.  
Med overskriften ” Tør du godt nok det !!” fortæller iværksætteren Lars Johansen fra Ebeltoft lidt om kampen for at bringe ideen til virkelighed og nye veje 

for at nå længere..  

Man har fået verdens bedste ide og føler, at den skal blive til noget. Begejstringen vil ingen ende tage ved tanken om at starte egen virksomhed.  

Men inden det kom dertil, så var det godt at stille sig selv tre nemme spørgsmål: 

1. Kan det laves? 

2. Kan det sælges? 

3. Kan det betale sig? 

Og med Ja til alle tre med klare og rationelle argumenter uden at tøve, så var der jo et 

solidt grundlag for at springe ud i det. ??? 

 

Sparring og ideudveksling give helt nye og anderledes ideer og måder at tænke på, som 

kan gavne og fastholde energien.   

 

Har du en ide – hvad gør du – og hvem kan hjælpe dig  
v/ Hanne Madsen 

Der er nok mange unge – (og helt op til 85 årige ), der gerne vil springe ud som iværksættere, men ikke rigtigt tør, ikke har nogle penge eller er bange for at fejle. I 

Danmark er det lidt af et tabu at fejle som iværksætter eller forretningsmand eller kvinde. Det skal vi udover, for det handler bare om at prøve det, og vi andre skal 

bakke det op. ( hilsen Simon Lykke fra Odense, 26 år ) 

 

Erhvervskonsulent Hanne Madsen, fra Syddjurs Erhverv/ Udviklingsparken , som har været en del af Syddjurs Kommunes  Erhvervservice siden 2007, giver gode 

råd om hvad der skal til for komme i gang som iværksætter, og hvem man fremover skal kontakte for at få støtte til  får udviklet sine ideer og hvordan bliver man 

iværksætter med eget CVR nummer, få hjælp til en forretningsplan,  og så er der lige det med pengene! 

 

 

NB: Husk at man kan ansøge om at deltage i DR’s program  Løvens Hule inden 15. marts  

Se hvordan man kvalificerer sig på   

http://www.dr.dk 

  

 

Vi ses ved Forsamlingshuset på Helgenæs den 2. marts fra kl. 17. Med venlig hilsen                            

Henrik Friis  tlf.  60123802   


