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Erhvervsudviklingschef
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Ølgod er på mange måder en by, hvis historie er 
kendetegnet ved ambitioner og iværksætteri. Helt tilbage 
fra andelsbevægelsens start med Hjedding Andelsmejeri i 
1882 frem til i dag hvor industrikvarteret indeholder flere 
internationalt kendte brands. Ølgods bymidte blomstrer med 
små butikker, spisesteder og serviceforretninger. De lokale 
håndværkere er travlt beskæftiget med opgaver både i og 
udenfor Ølgod.

I Ølgod står virksomheder sammen om at styrke og 
fastholde Ølgod som et attraktivt sted at handle, arbejde 
og drive virksomhed. Samarbejdet blev formaliseret i 1937 
da de lokale erhvervsdrivende oprettede foreningen ”Ølgod 
Handel og Erhverv” (dengang: ”Ølgod Håndværker og 
Handelsstandsforening”).

Et af de indsatsområder som Ølgod Handel og Erhverv 
bl.a. arbejder med, er at styrke iværksætteri og start af 
virksomhed i Ølgod.

Velkommen til!

FRA ERHVERVSLIVET I ØLGOD!
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Flere af de erhvevrsdrivende i Ølgod er gået sammen om gratis at tilbyde 
hjælp og sparring til dig, der er ved eller for nyligt har startet egen 
virksomhed i Ølgod. Formålet er at hjælpe nye virksomheder godt i gang.

GODT I GANG
VI HJÆLPER DIG
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1

SAMLET VÆRDI PÅ OVER 35.000 KR.
IVÆRKSÆTTERPAKKE

TIL DIG

På de kommende sider kan du se indholdet af iværksætterpakken. 
Hvis du vil gøre brug af én eller flere af produkterne, er det dit eget 
ansvar at kontakte virksomheden for at aftale nærmere.

For at gøre brug af pakken er det et krav at du indenfor det 
seneste har startet egen virksomhed eller at du er i gang hermed. 
Virksomheden skal være beliggende i  6870 Ølgod.

Se side 12Se side 11

Se side 9Se side 8Se side 7

Opsætning af 
hjemmeside, 
e-mail, SoMe 

samt rådgivning 
mm

Op til 10 timers 
sparring 

om start af 
produktions-
virksomhed

Op til 10 timers 
sparring. Hjælp i 
bestyrelsen eller 
advisory board 

eller som mentor

1 x ¼ sides 
annonce

3 timers juridisk 
rådgivning

4 timers
el-arbejde

Se side 10
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Se side 17Se side 16

Se side 15Se side 14Se side 13

2 timers 
økonomisk 
rådgivning

Rådgivning om køb 
og financiering af 

virksomhedslokale. 
Indgåelse af 
lejekontrakt

4 timers murer 
og/eller tømrer 

arbejde

4 timers murer 
og/eller tømrer 

arbejde

2 timers 
rådgivning af 

revisor

Indholdet af Iværksætterpakken udbydes af lokale 
erhvervsdrivende, der med stor sandsynlighed 
har stået overfor de samme udfordringer som du 
møder.

Andre af pakkens udbydere er eksperter der er 
vant til at rådgive indenfor området. 

Vil du have rådgivning, hjælp og 
inspiration af andre selvstændige fra 
Ølgod?

Let us ask ourselves, ‘What kind of people do we think we 
are?’ And let us answer, ‘Free people, worthy of freedom and 
determined not only to remain so but to help others gain 
their freedom as well.’
Citat: Ronald Reagan

Til dig
IVÆRKSÆTTERPAKKE

“
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PROFIL
Hos BR-EL har de stor fokus på at give den rigtige 
rådgivning, inden de sætter deres elektrikere på 
opgaven. Firmaet har udført alle former for el-
installationer gennem de sidste 35 år og kender 
vigtigheden af at efteruddanne deres mere end 
20 medarbejdere.
BR-EL har afdelinger i både Ølgod, Ansager, 
Grindsted og Varde samt el-forretninger.

4 TIMERS EL-ARBEJDE
Få hjælp til bl.a. installation af tyverialarm 
og intelligent styring og el-automation,  
energioptimering samt alle typer af elinstallationer.

KONTAKT

Kontaktperson:
Bjørn Rasmussen
Telefon:
+45 2759 6808
E-mail:
bjorn@br-el.dk
Web:
www.br-el.dk
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3 TIMERS JURIDISK RÅDGIVNING
Få hjælp til bl. a. selskabsret og selskabsstiftelse, 
erhvervslejeret, inkasso, ansættelsesret, 
kontraktgennemgang samt andre juridiske 
spørgsmål.

PROFIL
Advokatfirmaet Advokaterne Graven Nielsen & 
Kokkenborg A/S drives af to partnere, Jens Graven 
Nielsen og Søren Kokkenborg. Her får du hjælp 
af professionelle advokater, der lægger vægt på 
en åben dialog og en uhøjtidelig omgangsform. 
Firmaet har hovedkontor i Ølgod samt åbningstider 
i Esbjerg og Oksbøl.

KONTAKT

Kontaktperson:
 Jens Graven Nielsen

Telefon:
+45 7524 4600

E-mail:
jgn@advopartner.dk

Web:
www.advopartner.dk
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Læs side 14-15 Hun handler lokalt: 
Heidi roser Ølgods 
gode udvalg og tilbud

2 6 12-13 17Vandtårnet tændte  
John Olsens ild

Nordenskov får den tredje 
australske volleyspiller

Tania gik fra diskusprolaps  
til 30 timer i brugsen

Byfesten i Årre  
fortsætter i denne uge

1 0 4 .  å r g a n g

Foto: Jon Tolstrup Jensen

Gartnerpassagen 1, 6870 Ølgod

5.-

Toms guldbarre
Flere varianter

Fr
øken Flora

Dagli’ Brugsen

Torvet 3 • 6862 Tistrup
Telefon 75 29 91 22

Klinisk

Tandtekniker

Lene Søllingvraa

li i k T dt k ik L S lli

Telefontid: mandag-fredag kl. 8.00 - 17.00
Gratis og uforpligtende undersøgelse.

Prisaftale med kommunen.
Medlem af LKT.

8 års garanti.

Bredgade 22
6900 Skjern
Tlf. 97 35 44 99

Torvegade 15
6870 Ølgod

Tlf. 75 24 33 99

Nygade 39
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 05 34

Klinisk Tandtekniker Lene Søllingvraa• • www.gebishuset.dk
Kløvervej 28,

7190 Billund

Tlf. 75 33 39 99
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PROFIL
“Ugeavisen Ølgod, Tistrup, Ansager, Helle” ejes af 
koncernen “Jysk Fynske Medier”, også kendt som 
JFM. JFM driver både dagblade, ugeaviser, radio og 
online i både Jylland, på Fyn samt Sjælland. 

Ugeavisen har kontor i Ølgod, men får også hjælp 
af kollegaer i bl.a. Varde. 

1 X ¼ SIDES ANNONCE
Den lokale Ugeavis giver dig 1 kvart-siders 
annonce i “Ugeavisen Ølgod, Tistrup, Ansager, 
Helle”. Derudover vil de opfordre redaktionen til 
at skrive en profilartikel om dig.

KONTAKT

Kontaktperson:
Danny Bruslund
Telefon:
+45 7524 4555
E-mail:
dbr@ugeavisen.dk
Web:
www.ugeavisen-oelgod.dk
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PROFIL
Ølgod Elektro A/S er fabrik og værksted for 
maskiner og el-produkter og beskæftiger 14 
fuldtidsansatte. Firmaet tilbyder også reparation, 
service, tilstandspasseret vedligehold og eftersyn.

OP TIL 10 TIMERS SPARRING
Inden din virksomhed oprettes kan Jimmy give dig 
sparring om ejerskifte og forretningsplan. 

HJÆLP EFTER OPRETTELSE
Efter din virksomhed er oprettet, vil Jimmy gerne 
tilbyde at fungere som mentor eller hjælpe til i 
bestyrelsen eller i et Advisory Board. 

KONTAKT

Kontaktperson:
Jimmy Nielsen

Telefon:
+45 7524 4899

E-mail:
jn@olgod-elektro-as.dk

Web:
www.olgod-elektro-as.dk
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PROFIL
lpm production a/s er en moderne og idérig dansk 
fremstillingsvirksomhed, der er specialiseret 
i komponentproduktion i en bred vifte af 
metaller samt andre materialer. Langdrejning, 
automatdrejning, 5-asket bearbejdning og 3D 
opmåling er blandt kompetencerne.
I lpm production er der fokus på kvalitet og 
leveringssikkerhed. 

OP TIL 10 TIMERS SPARRING OM START AF 
PRODUKTIONSVIRKSOMHED.
Hvis du skal starte en produtkionsvirksomhed, står 
LPM Production klar med op til 10 timers sparring 
hvor du kan få råd og vejledning.

KONTAKT

Kontaktperson:
Henrik Jørgensen
Telefon:
+45 4059 7919 
E-mail:
hj@lpm.dk
Web:
www.lpm.dk
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ONLINE IDENTIET & MARKETING.
Gabemedia tilbyder alle iværksættere en gratis 
informationsside på max fem sider. Der medfølger 
et design, udvikling, kontakt formular, galleri, SEO, 
google analytics og linkbuilding til SoMe.

PROFIL
Gabemedia vægter kvalitet og service højt. Der 
udarbejdes i fællesskab altid en købsaftale og 
produktionsplan for hvert projekt.

Alle deres produkter indeholder gratis support, 
fejlændringer og tre korrekturgange.

KONTAKT

Kontaktperson:
Daniel Gæbe Svendsen

Telefon:
+45 4038 0000

E-mail:
info@gabemedia.net

Web:
www.gabemedia.dk
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PROFIL
Partner Revision  har kontor i Skjern og 
mødelokaler i Ølgod . Partner Revision er en 
del af et statsautoriseret revisionsfirma der blev 
grundlagt i 1968. Firmaet har fokus på små- og 
mellemstore virksomheder.

På kontoret i Skjern sidder 23 engagerede 
medarbejdere, hvoraf flere er fra Ølgod.

2 TIMERS RÅDGIVNING AF REVISIOR
Få 2 timers rådgivning indenfor både strategiske 
og økonomiske spørgsmål.

KONTAKT

Kontaktperson:
Karl Erik Storbjerg
Telefon:
+45 7698 2100  
E-mail:
kst@partner-revision.dk
Web:
www.partner-revision.dk



14 www.olgod.dk

4 TIMERS MURER- OG/ELLER TØMRERARBEJDE
Få fire timers hjælp af lokale  håndværkere til det 
meste indenfor murer- og/eller tømrerarbejde. 

PROFIL
Hansen og Bay Byg er ejet af Benny Hansen og 
Lars Bay Firmaet startede i Ølgod i 1991 og åbnede 
i 1999 også en afdeling i Holsted.

Ved dette håndværkerfirmaet sættes funktionalitet 
og kvalitet i højsædet.

KONTAKT

Kontaktperson:
Benny Hansen

Telefon:
+45 4014 8580

E-mail:
benny@hansen-bay.dk

Web:
www.hansen-bay.dk
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PROFIL
Hos Haahrs Tømrer og Murer ApS arbejdes der 
med de seneste tekniker og værktøjer, dog altid 
med udgangspunkt i det gode håndværk og de 
stolte traditioner.

Haahrs Byg sætter en ære i, at Mester dagligt er at 
finde på pladsen og således altid kan stå inde for 
det arbejde der udføres.

4 TIMERS MURER- OG/ELLER TØMRERARBEJDE
Få fire timers hjælp af lokale  håndværkere til det 
meste indenfor murer- og/eller tømrerarbejde. 

KONTAKT

Kontaktperson:
Anders Haahr
Telefon:
+45 2092 1269
E-mail:
anders@haahrs-byg.dk
Web:
www.haahrs-byg.dk
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PROFIL
EDC Ølgod er byens ejendomsmægler, både 
til privat og erhverv. EDC er organiseret med 
selvstændige kædeforretninger, ligesom den du 
finder i Ølgod. Kerneværdier er : Faglighed, Initiativ 
& Troværdighed 

RÅDGIVNING OM KØB OG FINANSIERING AF 
VIRKSOMHEDSLOKALE,  INDGÅELSE AF LEJEKONTRAKT.
Skal du købe eller leje erhvervslokale, har EDC 
Ølgod indgående kendskab til lokalområdet. 

EDC Ølgod kan rådgive dig om både køb og leje 
af virksomhedslokaler. Med et tæt lokalnetværk i 
byen sikrer de dig den bedste løsning, uanset om 
du ønsker at købe eller leje.

KONTAKT

Kontaktperson:
Louise Nielsen

Telefon:
+45 4029 4446

E-mail:
687@edc.dk 

Web:
www.edc.dk
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PROFIL
Sydbank er en landsdækkende rådgivningsbank 
med filial i Ølgod.

Sydbank sigter efter at tilfredsstille kundernes 
behov for finansielle ydelser og handler efter 
værdisætningen: Dygtighed og relationer skaber 
værdi.

2 TIMERS ØKONOMISK RÅDGIVNING
Sydbank giver dig to timers økonomisk rådgivning, 
når du starter egen virksomhed. Gennem rådgivning 
kan du bl.a. få overblik over opsparing inden 
etablering samt rådgivning i lån og finansering. 

KONTAKT

Kontaktperson:
Kristian Søltoft Holmboe
Telefon:
+45 7437 9163 
E-mail:
kristian.holmboe@sydbank.dk
Web:
www.sydbank.dk



KONTAKT

Kontaktperson:
Kirstine Faber Lauritsen

Telefon:
+45 5050 9497

E-mail:
kl@olgod.dk

Web:
www.olgod.dk

18 www.olgod.dk

Ved at spørge til råds ved Ølgod Handel og Erhverv samt ved ProVarde, 
kommer du i kontakt med organisationer der har et stort lokalt netværk.

LOKALE ORGANISATIONER
SPØRG GERNE DE

• sørger for aktiviteter i byen og for vore 
medlemmer

• beskæftiger os med iværksætteri og 
bosætning

• sikrer promovering af by, virksomheder og 
begivenheder

• betaler flagallé, julebelysning, juletræer og 
byportaler

• hjælper til med at få genbesat ledige 
erhvervslejemål

VI...

Formålet for Ølgod Handel og Erhverv er at virke til 
fremme af handel, håndværk, industri og landbrug 
i Ølgod området.

Foreningen samler sine medlemmer til møder, 
foredrag, diskussion af emner af fælles interesse 
og til selskabelige sammenkomster.

OM
ØLGOD HANDEL OG ERHVERV

Udvikler erhvervslivet i Ølgod
ØLGOD HANDEL OG ERHVERV

Lad os gerne vide hvis du vil, 
eller allerede er i gang med, 
at starte virksomhed i Ølgod!

2

“



KONTAKT

Kontaktperson:
Friedericke Bruhn
Telefon:
+45 2035 4254
E-mail:
bru@provarde.dk
Web:
www.powertower.dk
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Gennem PowerTower har du som iværksætter 
i Varde Kommune mulighed for, helt gratis, at få  
sparring, hjælp og meget merte.

OM POWERTOWER

• Forretningsmodel og udvikling af 
forretningsplan

• Andet praktisk hjælp – tilladelser, moms, 
regnskab mm.

• Mentor match, netværk, klynge dannelser, 
professionel bestyrelse

• Iværksætterforløb – differentieret – 
basisforløb og overbygninger

• Finansieringsmuligheder, økonomisk bistand/
hjælp – fokuseret prioritet ved opstart

• Markedsføring og salg
• Korte kurser samt hjælp til generationsskifte
• Samt henvist til lokale specialister, der ligger 

gratis tid til

YDELSER

PowerTower er en del af den selvejende 
institution ProVarde. ProVarde er en 
medlemsbaseret organisation, der står for 
erhvervs- og turistudvikling i hele Varde 
Kommune. 

ORGANISATION

ProVarde’s iværksætterindsats
POWERTOWER
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Uanset om du har brug for et lager, en butik eller en kontorplads, så 
kan du finde det i Ølgod.

Du behøver ikke være alene i dine lokaler. Du kan fx rykke ind i et 
kontorfællesskab eller leje dig ind på et lagerhotel.

HVOR VIL DU STARTE?

... TIL KONTOR, LAGER, PRODUKTION ELLER 
BUTIK

LOKALER3
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På Ølgod Handel og Erhverv’s hjemmeside
www.olgod.dk kan du finde en liste med beskrivelse af 
forskellige ledige lokaler.

Typen af lokaler spænder vidt og indeholder både lejemål og 
køb. 

LEDIGE
ERHVERVSLEJEMÅL

TJEK
www.olgod.dk/menu/ledige-erhvervslejemaal

Har du stadigvæk ikke fundet det helt rigtige?
Så ring til Ølgod Handel og Erhverv på tlf. +45 5050 9497
- måske kender vi til et andet sted, som passer til lige netop dine behov!

LOKALER

ØLGOD 
ERHVERVSPARK

EDC ØLGOD

Under ét tag kan du i Ølgod ErhvervsPark leje op til 4.000 kvm 
kontor, lager og/eller produktion.

Udover det areal du konkret lejer, får du også adgang til 
fællesfaciliteterne, “kollegaer”, netværk samt rådgivning og 
sparring. 

ADRESSE
Indistrivej 4, 6870 Ølgod

RING
Tlf.: +45 6060 6642

Selvom EDC Ølgod ikke er direkte henvendt til erhverv, står de 
alligevel for fremvisningen af flere erhvervsejendomme i Ølgod. 

Du kan også fortælle EDC Ølgod hvis du har et konkret behov 
eller krav til bygning og inventar, så kender de måske det rigtige 
sted for dig. Nogle gange kan de også sætte dig i kontakt med 
andre, som du kan dele lokaler med.

KONTAKT
Louise Nielsen, Mægler
Tlf.: +45 4029 4446
Mail: 687@edc.dk
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Der er altid hjælp 
at hente. Enten fra 
investeringsforeninger eller 
andre rådgivere. 
Er du i tvivl om hvor du 
finder hjælp, så spørg Ølgod 
Handel og Erhverv!

Intet kommer af sig selv. 
Det er vigtigt at du selv er på 
banen og bidrager med det 
du kan - både økonomisk og 
tidsmæssigt.
Husk at gå grundig til værks 
når du søger om økonomi.

Med et ønske om at gøre 
Ølgod til et attraktiv 
sted at starte- og drive 
virksomhed, har de lokale 
investerignsforreninger en 
mere risikovillig kapital at 
udlåne.

SPARRING OG VEJLEDNINGDU SKAL SELV YDERISIKOVILLIG KAPITAL

Hvis ikke banken vil låne dig det nødvendige beløb til opstarten af dit nye 
firma, har du måske mulighed for at få lån fra lokale investeringsforeninger 
eller søge om medfinans fra EU. Nogle gange er selv en lille håndsrækning 
herfra nok til, at banken også er med!

På de kommende sider kan du læse mere om dine muligheder for 
finansiering.

VED DU IKKE HVORDAN FIRMAET SKAL FINANSIERES?

MEDFINANSIERING
DINE MULIGHEDER FOR

4

MEDFINANS
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1

2

4

3

Lokalt LIV kan levere hele pakken:
• Kapital
• Medejerskab
• Bestyrelsesmedlemmer
• Rådgivere

… et netværk af frivillige mentorer og 
sparringspartnere.

HELE PAKKEN

Kontakten skabes
Der afholdes et uforpligtende opstartsmøde 
med dig.

Indgåelse af aftale
Forinden  er der udarbejdet en 
businesscase.

Samarbejde i investeringsperioden
I samarbejdsperioden er der sparringsmøder 
og krav om transparent rapportering.

Exit
Året forud for aftalens exit planlægges
nedtrapning af engagementet.

FORLØBLokalt LIV har et godt tilbud til dig, der vil starte 
eller udvide virksomhed i den nordøstlige del af 
Varde kommune.

Det er et tilbud om finansiering, men også et tilbud 
om rådgivning og hjælp til forretningsudvikling.

Lokalt LIV ønsker at bidrage aktivt til iværksætteri, 
fortsat udvikling af eksisterende virksomheder 
samt hjælpe ved generationsskifte.

OM LOKALT LIV

Vi vil gøre vores 
lokalområde til et sted, 
hvor erhvervsdrømme 
bliver til virkelighed.

Lokal Investerings Virksomhed
LOKALT LIV

Bestyrelsesformand Jesper Svender
Tlf. +45 2141 3303
Mail: jesper@svender.dk

KONTAKT

www.lokalt-liv.dk

Lokalt LIV A/S
Ølgod, Ansager, Tistrup & Skovlund

“
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LAG FANØ -ARDES 
HJEMMESIDE

www.lag-fanoe-varde.dk

ANSØGNINGSSKEMA OG 
HVOR MAN KAN OPRETTE 

SIG SOM BRUGER

www.promis.erst.dk

ØVRIGE VIGTIGE 
OG INFORMATIVE 

DOKUMENTER

www.lag-fanoe-varde.
dk/Soeg%20tilskud.aspx

NYTTIGE LINKS

Lokale Aktions Grupper
LAG-MIDLER

 Ud over de 3 indsatsområder, så gælder det 
for alle 3 typer aktiviteter/projekter, at projekter, 
der tager udgangspunkt i sundhed og naturen 
omkring os nyder særlig opmærksomhed.
 
Der er som nævnt tale om EU-midler og der er 
derfor et betydeligt arbejde forbundet med at 
skrive ansøgning, beskrive projektet, udarbejde 
forretningsplan og budget og naturligvis også 
afrapportere projekterne efterfølgende. 
 
Det er derfor en god ide, at starte 
ansøgningsarbejdet tidligt og  søge sparring.  Det 
er samtidig vigtigt at notere sig, at der ikke kan 
indeholdes aktiviteter (udgifter) i projektet, hvis 
disse ligger forud for bevillingstidspunktet.
 
Projekterne kan maximalt modtage 50% af de 
samlede projektomkostninger i tilskud. Og kun 
projekter med et budget på min. 100.000 kr. kan 
komme i betragtning og modtage tilskud. 
 
Såfremt summen af de forskellige projekters 
samlede ansøgningsbeløb overstiger det beløb der 
er til rådighed, kan tilskudsprocenten reduceres 
eller ansøgningen kan blive afvist.

En række lokale iværksættere/virksomheder 
og projekter i Varde Kommune har de seneste 
år modtaget økonomisk støtte fra de såkaldte 
LAG-midler. Der er tale om EU-midler og det 
pågældende ”Landdistriktsprogram” kører i 
perioden 2014 - 2020. 
 
Der er således fortsat midler til uddeling efter 
ansøgning i årene 2019 og 2020.
 
Varde Kommune forestår administrationen og 
behandler ansøgninger, der dog efterfølgende 
skal godkendes i Erhvervsstyrelsen. Der er typisk 
ansøgningsfrist og uddeling af midler 2 gange årligt. 
Varde Kommune afholder informationsmøder 6 – 
8 uger forud for ansøgningsfristens udløb.
 
Midlerne kan gives til 3 typer af projekter/
aktiviteter:
1. Fastholde og øge antallet af arbejdspladser 

og iværksættere (55% af midlerne) 
(iværksætter- og virksomhedsprojekter)

2. Det gode liv (35% af midlerne) (udvikling af 
levende og attraktive lokalsamfund)

3. Samarbejds- og netværksprojekter (10% 
af midlerne) (etablering af samarbejder og 
netværk)

FÅ OP TIL 50 % MEDFINANS MED MIDLER FRA EU
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MEDFINANS

HER KAN DU OGSÅ SØGE OM FINANSERING

ØLGOD INDUSTRICENTER
Kontakt formand Claus Rasmussen på tlf. 7524 7472 eller mail: cr@djs.dk

Ølgod Industricenter har hjulpet med mere end 
20 virksomheders tilblivelse i Ølgod.

Lån til opstart af virksomheder, køb af bygninger, 
lån til kapitalindskud, køb af maskiner m.m.

Investeringsforening der 
udelukkende yder lån.

ØLGOD DETAIL INVEST
Send din ansøgning inklusiv budget/økonomi til: och@bdo.dk

Ølgod Detailinvest blev stiftet for ca. 20 år siden 
af Ole Christiansen, BDO Ølgod og Poul Bjerge, 
daværende indehaver af Imerco Ølgod. Det øvrige 
erhvervsliv i byen blev inviteret med ind - og kun to 
uger efter havde Ølgod Detailinvest kr. 1.250.000 

at arbejde med. Det beløb er i dag øget til kr. 
1.800.000. Risikovillig kapital, som hovedsageligt 
bruges på huslejetilskud den første svære tid for 
en nystartet butik samt til hjælp i forbindelse med 
generationsskifte

Lokal investeringsforening med 
risikovillig kapital.
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På næste side har vi oplistet en række links, som du måske vil kunne få gavn 
af og som kan bidrage med ny viden i din søgen efter at få succes med start 
af egen virksomhed i Ølgod. 

LINKS
NYTTIGE 5
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... LANDSDÆKKENDE MULIGHEDER
FINANSIERING OG FONDE

Jobcenter Varde
www.vardekommune.dk/arbejde-og-ledighed

Væksthus Syddanmark
www.startvaekst.dk/vhsyddanmark.dk 

Erhvervsstyrelsen
www.erhvervsstyrelsen.dk

Virk
www.virk.dk

SKAT
www.skat.dk

Ivækst
www.ivaekst.dk 

Amino
www.amino.dk

Dansk Iværksætter Forening
www.d-i-f.dk

ProVarde Erhvervsudvikling
www.provarde.dk

Find flere nyttige links
www.iværksætter.dk

LINKS

Vækstfonden: www.vf.dk

Syddansk Innovation: www.syddanskinnovation.dk

Markeds Modningsfonden: www.markedsmodningsfonden.dk 

Innovationsfonden: www.nnovationsfonden.dk

Boomerang: www.booomerang.dk

Capnova: www.capnova.dk

... DU MÅSKE OGSÅ KAN BRUGE I DIN SØGEN
ANDRE NYTTIGE LINKS



Formålet for Ølgod Handel og Erhverv er at virke til fremme af handel, 
håndværk, industri og landbrug i Ølgod området.

Foreningen samler sine medlemmer til møder, foredrag, diskussion af 
emner af fælles interesse og til selskabelige sammenkomster.

Ølgod Handel og Erhverv består af en bestyrelse på fem valgte 
medlemmer blandt medlemsvirksomhederne.

• Vi sørger for aktiviteter i byen og for vore medlemmer
• Vi beskæftiger os med iværksætteri og bosætning
• Vi sikrer promovering af by, virksomheder og begivenheder
• Vi betaler flagallé, julebelysning, juletræer og byportaler
• Vi hjælper til med at få genbesat ledige erhvervslejemål

Kort sagt så arbejder Ølgod Handel og Erhverv for og på at skabe de 
bedste rammer for byens erhvervsliv. 

Det er et stærkt fællesskab, hvor der også er plads til dig!

For yderligere information, se venligst

www.olgod.dk
Eller kontakt
Mail:  ohe@olgod.dk
Tlf:  +45 5050 9497

ØLGOD HANDEL 
OG ERHVERV

MEDLEMSORGANISATION 6



INDMELDELSE
Undertegnede forpligter sig i henhold til ovenstående til medlemskab af Ølgod Handel og Erhverv i minimum 24 måneder fra 
underskriftsdato. Herefter henvises til regler i vedtægterne. Forpligtelsen bortfalder, såfremt virksomheden sælges eller af 
anden årsag bringes til ophør.

Firmanavn:
Aresse:
Hjemmeside:
Facebook-side:

Kontingent opkræves kvartalsvis – og sendes til mail:

Underskrift/Stempel

Kontaktperson:
Telefon:
E-mail:

Dato:
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SÆRLIG PRIS FOR IVÆRKSÆTTERE
MEDLEMSSKAB

INDMELDELSE

Iværksættere tilbydes halv pris på nedenstående kontingentsatser 
i det første år efter de har oprettet deres CVR nr. eller i et år efter at 
firmaet er gået fra hobbyvirksomhed til levebrød.

HÅNDVÆRK, 
LANDDBRUG OG 
INDUSTRI

PLUSBUTIKKER 

År 1:
  
År 2:
  
Fra år 3:

Gavekort
Som plusbutik får du mulighed for, at 
modtage Ølgod Gavekort, såfremt du 
har en dankortautomat.

4.000 kr.

10.500 kr.

17.000 kr.
  +2.000 kr. pr. ansat

År 1:
  
År 2:

  
Fra år 3:

Skala:
1-4  ansatte:
5-10  ansatte:
11-20  ansatte:
21-50  ansatte:
50+  ansatte:

4.000 kr.

4.000 kr.
+ 50 % af skalaen

4.000 kr.
+ 100 % af skalaen

6.000 kr.
10.000 kr.
15.000 kr.
20.000 kr.
25.000 kr.

Fra 2.000 kr.Fra 2.000 kr.

Blanketten bedes udfyldes og sendes til ohe@olgod.dk eller afleveres på adressen Storegade 16, 6870 Ølgod (indgang 
ved Ugeavisen)
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NOTER
HER KAN DU SKRIVE DINE EGNE

7

NOTER
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 Udgivet af

 Ølgod Handel og Erhverv
Storegade 16, 6870 Ølgod

Tlf: +45 5050 9497
E-mail: ohe@olgod.dk

Web : www.olgod.dk

Dette katalog er udgivet i oktober 2018. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.


