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Et solidt grundlag er skabt
Strategien for perioden 2017-2020 blev vedtaget på generalforsamlingen 
i april 2017 efter et intenst forløb, der involverede alle syv kommuner, 
områdets virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Strategien indeholder 
klare pejlemærker for samarbejdet i de tolv temaområder, vi har i fokus.

Vi har brugt strategiarbejdet til at komme tæt på hinanden, skabe 
fortrolighed, og vi er begyndt at forstå hinandens udfordringer og ikke 
mindst mulighederne og styrken i samarbejdet. 

Vi fik også lavet en aftale om, at formandskabet går på tur i to-årige cyklus 
mellem de deltagende kommuner. Aftalen blev på generalforsamlingen 
udmøntet i vedtægten for foreningen Business Region MidtVest. Det 
betyder først og fremmest, at alle syv kommuner sidder for bordenden 
og tager teten i forhold til udviklingen af samarbejdet. Det betyder også 
at jeg har sendt stafetten videre til Ringkøbing-Skjerns nye borgmester 
Hans Østergaard, som bliver formand for Business Region MidtVest i 
perioden 2018-2019.

Jeg vil gerne sige tak for et godt samarbejde i Business Region MidtVest 
i 2017.



Susanne Nors
Chef

“Den der følger i andres fodspor, 
kommer aldrig foran”
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De første resultater leveret
Vi har valgt at organisere udmøntningen af strategien således, at de områder, hvor kommunerne har 
stor leverancekraft og hver for sig er i førersædet for at få noget til at ske, er organiseret hver med 
en faggruppe, der har ansvaret for at levere på de udviklede handlingsplaner hen over strategiperi-
oden. Det gælder for arbejdskraft, uddannelse, fysisk infrastruktur og digital infrastruktur. Medens 
øvrige områder udvikles løbende med relevante interessenter fra erhvervslivet, uddannelsessektoren, 
organisationsverdenen m.fl. 

2017 startede med en stor erhvervskonference og 20 workshops med henblik på at få alle gode bidrag 
indsamlet til strategien for BRMV. Efter vedtagelsen af strategien og dermed et arbejdsgrundlag kunne 
vi mangfoldiggøre den på et politisk kick-off i maj 2017. Herefter er faggrupperne gået i gang med 
deres arbejde med at realisere handlingsplanerne. 

Parallelt med det lange seje træk med at få arbejdsgrundlag og organisering på plads 
arbejder BRMV med en række spændende aktiviteter, som skal være med til at skabe 
udvikling og vækst i det midt- og vestjyske område. 

Eksempelvis er Udviklingsplatform for Midt- og Vestjyske Fødevarer er kommet 
godt i gang med samarbejdet mellem en række partnere, der i 2017 leverede 
mere end 50 aktiviteter og arrangementer med mere end 200 virksomheder 
aktiv deltagende på tværs af området. 

Vi er kommet i gang med at få skabt internationale relationer, som bl.a. fører til 
samarbejder både på fødevare – og på digitaliseringsområdet. 

Vi glæder os over et godt samarbejde på tværs af kommunerne, og ser frem til 
at få engageret erhvervslivet yderligere, og ikke mindst ser vi frem til at medvirke 
til at skabe optimale erhvervsbetingelser i området.
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Udpluk af  

Aktiviteter i 2017
Erhvervskonferencen Fremtidens Vækst
Med fremtidsforsker Jesper Bo Jensen på konfer-
encen d. 17. januar fik deltagerne et indblik i såvel 
udfordringer som muligheder for udvikling af Midt- og 
Vestjylland. Herefter havde deltagerne mulighed for 
hver at deltage i 2 workshops inden for 10 temaer 
og afgive synspunkter på hvordan Business Region 
MidtVest bedst kan understøtte vækst og frem-drift 
i området. Resultaterne af alle 20 workshops indgik 
efterfølgende i strategiarbejdet.

Politisk Kick-Off
Med konference, et pressemøde, ministerdeltagelse ved 
Kristian Jensen, mulighed for at se en tonstung VSR 
maskine fra DAMRC og ikke mindst en netværksdel 
med mulighed for at smage på de gode midt- og 
vestjyske råvarer fra Regional Madkultur Vestjylland 
kom vi godt fra start med at kommunikere hvad 
Business Region MidtVest er og hvor vi gerne vil 
hen i samarbejdet.

Fang erhvervsuddannelserne
I forbindelse med værtskabet af DM i Skills i januar 
2018 har samarbejdet i Business Region MidtVest 
bl.a. budt på udvikling af det meget populære 
lærermateriale til brug i undervisningen på landets 
folkeskoler. Materialet har muliggjort, at lærerne nemt 
kan informere om erhvervsuddannelser som en del af 
undervisningen og har til hensigt at vække interessen 
for erhvervsfagene hos de unge i en tidlig alder.

Midt- og Vestjysk velkomstreception på Folkemødet
På Folkemødets første dag d. 15. juni 2017 bød 
Business Region MidtVest alle velkommen med en 
reception på Folkeskibet. Arrangementet inkluderede 
såvel en paneldrøftelse og musik som mulighed for 
at smage på midt- og vestjyske råvarer fra Regional 
Madkultur Vestjylland. Paneldrøftelsen blev organiseret 
med Peter Lund Madsen som facilitator. Debatten 
tog afsæt i oplæg fra de inviterede oplægsholdere 
om betydningen af, at vi i Danmark satser på til 
stadighed at producere gode råvarer og give forbru-
gerne nye produkter og steder, hvor den gode mad 
kan udvikles og nydes.

Åbning af Region Midtjylland som Europæisk 
Gastronomiregion
Vores udviklingsplatform deltog i åbningen af Region 
Midtjylland som Europæisk Gastronomiregion bistået 
af vores formandskab. Danish Crown uddelte i den 
forbindelse et legat, som blev tildelt en af de unge 
kokkeelever fra Nr. Vosborg.



Å R S R A P P O R T  |  7

Bedre spiseoplevelser
Sammen med FOOD Organisation of Denmark har 
vi sendt et rejsehold til nogle af vore restauranter 
med henblik på at give inspiration i køkkenet og løft 
til en kommerciel udvikling. Dette projekt er blevet 
taget rigtig godt imod af virksomhederne. Samtidig 
har det givet mulighed for også at fokusere på brugen 
af lokale råvarer. 

Business Region MidtVest støttede VIFU, som er 
partner på Udviklingsplatform for Midt- og Vestjyske 
Fødevarer, i at kunne gennemføre Local Cooking i 
2017. Det er et forløb og et arrangement som giver 
kokkene på de deltagende restauranter mulighed for 
udvikling ved at konkurrere om hvem der kan udvikle 
de bedste retter baseret på lokale råvarer.

Business Region MidtVest har fået udviklet et kort 
af vores området, der på bagsiden fortæller historien 
om de gode råvarer fra området og giver borgeren og 
turisten mulighed for at finde information om hvilke 
restauranter, der serverer en ret primært baseret på 
lokale råvarer.

Afsætning af lokale råvarer
I november afholdte vi et arrangement i Fødevarepark 
Skjern Enge, hvor producenter havde mulighed for 
at komme tæt på forskellige afsætningskanaler – og 
ikke mindst at få inspiration til hvad der skal til for 
at kunne øge afsætningen.

Årets forløb i administrative regi for 
Business Region MidtVest i 2018.

Udviklingsprogrammet Industri 4.0
BRMV er partner i et konsortium med Aarhus Universitet og DAMRC i spidsen vedrørende programmet 
”Smart Industri 2017-2019”. Programmets formål er at sprede viden om, og fremme anvendelsen af, 
Industri 4.0 i flest mulige små og mellemstore virksomheder. Vi har i 2017 sikret et tættere samar-
bejde mellem programmet og vore lokale erhvervsservice og erhvervsråd samt arbejdet på sammen 
med disse at kunne gennemføre en række aktiviteter der trækker mulighederne i de nye teknologier 
og processer tætter på virksomhederne i vores område.
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Årsregnskab 2017
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. januar - 
31. december 2017 for Business Region MidtVest. 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den anførte regnskabspraksis.

Bestyrelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigsmæssig, således at årsregnsk-
abet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt 
af resultatet. 

Skjern, 12. marts 2018

Bestyrelse

Næstformand
Ringkøbing-Skjern Kommune

Ikast-Brande Kommune Lemvig Kommune Skive Kommune

Struer Kommune

Chef
Business Region MidtVest

Ledelse

Herning Kommune
Formand
Holstebro Kommune
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Regnskabserklæring til årsregnskab 2017 for Business Region MidtVest (BRMV) 
Denne regnskabserklæring afgives i tilknytning til revisionen af årsregnskabet for BRMV for perioden 2017.  

Årets resultat er på 53.025, aktiverne er på 2.530.982 kr. og egenkapitalen udgør 1.866.247 kr. 

Visse dele af denne regnskabserklæring er afgrænset til væsentlige forhold. Udeladelser eller fejlinformation anses for væsentlige, 
hvis disse hver for sig eller tilsammen påvirker de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
Væsentlighed afhænger af størrelsen og arten af udeladelser eller fejlinformation vurderet ud fra de konkrete omstændigheder. 
Størrelsen eller arten af et forhold eller en kombination heraf kan være afgørende for, om forholdet er væsentligt.  

Vi bekræfter, at vi efter vores bedste overbevisning har foretaget forespørgsler, som vi vurderer er nødvendige for at informere os 
selv om følgende forhold: 

Årsregnskab 

► Vi har opfyldt vores ansvar i henhold til betingelserne for udarbejdelsen af et årsregnskab som er udarbejdet i overensstem-
melse med vedtægterne og driftsaftalen med Herning Kommune  

► De målingsmetoder og væsentlige forudsætninger, som vi har anvendt til at udøve regnskabsmæssige skøn, er rimelige.  

Information 

► Vi har givet jer: 

► adgang til al information, såsom regnskabsmateriale, dokumentation og andre forhold, som vi er bekendt med er rele-
vant for udarbejdelsen af årsregnskab 

► yderligere information, som I har anmodet os om i forbindelse med revisionen 

► ubegrænset adgang til personer i virksomheden, som I har anset det for nødvendigt at indhente revisionsbevis fra.  

► Alle transaktioner er registreret i bogføringen og fremgår af årsregnskabet.  

► Vi har over for jer oplyst vores vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af 
besvigelser.  

► Vi har givet jer alle oplysninger vedrørende: 

► besvigelser eller mistanke om besvigelser, som vi er bekendt med, og som påvirker virksomheden og involverer ledel-
sen, medarbejdere, som har en væsentlig rolle i den interne kontrol, eller andre, hvor besvigelserne kunne have en væ-
sentlig indvirkning på årsregnskabet.  

► påståede eller formodede besvigelser, som påvirker årsregnskabet, som vi har fået oplyst af medarbejdere, tidligere 
medarbejdere, offentlige myndigheder eller andre. 

► Vi har overholdt alle betingelser i tilsagn, herunder at:  

► bogførte omkostninger er afholdt indenfor projektperioden 

► bogførte omkostninger afholdt før projektperioden kun er medtaget i det omfang, at det er tilladt i henhold til tilsagn og 
betingelser 

► udgifter er relevante i forhold til projektets formål 

► De dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

► Vi har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet. 

► I relation til ovenstående er vi bekendt med vores ansvar for den interne kontrol, som vi anser for nødvendig for at udarbejde 
et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Det er vores ansvar, at den 
interne kontrol er udformet, implementeret og opretholdt med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl.  

► Vi har oplyst, at vi ikke er bekendt med overtrædelser eller mistanke om overtrædelser af love og reguleringer, hvis indvirk-
ning bør overvejes ved udarbejdelsen af årsregnskabet.  

 

Herning, den 26. februar 2018 

 

Susanne Nors 

Leder – Business Region MidtVest 
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Årets resultat er på 53.025, aktiverne er på 2.530.982 kr. og egenkapitalen udgør 1.866.247 kr. 

Visse dele af denne regnskabserklæring er afgrænset til væsentlige forhold. Udeladelser eller fejlinformation anses for væsentlige, 
hvis disse hver for sig eller tilsammen påvirker de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
Væsentlighed afhænger af størrelsen og arten af udeladelser eller fejlinformation vurderet ud fra de konkrete omstændigheder. 
Størrelsen eller arten af et forhold eller en kombination heraf kan være afgørende for, om forholdet er væsentligt.  

Vi bekræfter, at vi efter vores bedste overbevisning har foretaget forespørgsler, som vi vurderer er nødvendige for at informere os 
selv om følgende forhold: 

Årsregnskab 

► Vi har opfyldt vores ansvar i henhold til betingelserne for udarbejdelsen af et årsregnskab som er udarbejdet i overensstem-
melse med vedtægterne og driftsaftalen med Herning Kommune  

► De målingsmetoder og væsentlige forudsætninger, som vi har anvendt til at udøve regnskabsmæssige skøn, er rimelige.  

Information 

► Vi har givet jer: 

► adgang til al information, såsom regnskabsmateriale, dokumentation og andre forhold, som vi er bekendt med er rele-
vant for udarbejdelsen af årsregnskab 

► yderligere information, som I har anmodet os om i forbindelse med revisionen 

► ubegrænset adgang til personer i virksomheden, som I har anset det for nødvendigt at indhente revisionsbevis fra.  

► Alle transaktioner er registreret i bogføringen og fremgår af årsregnskabet.  

► Vi har over for jer oplyst vores vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af 
besvigelser.  

► Vi har givet jer alle oplysninger vedrørende: 

► besvigelser eller mistanke om besvigelser, som vi er bekendt med, og som påvirker virksomheden og involverer ledel-
sen, medarbejdere, som har en væsentlig rolle i den interne kontrol, eller andre, hvor besvigelserne kunne have en væ-
sentlig indvirkning på årsregnskabet.  

► påståede eller formodede besvigelser, som påvirker årsregnskabet, som vi har fået oplyst af medarbejdere, tidligere 
medarbejdere, offentlige myndigheder eller andre. 

► Vi har overholdt alle betingelser i tilsagn, herunder at:  

► bogførte omkostninger er afholdt indenfor projektperioden 

► bogførte omkostninger afholdt før projektperioden kun er medtaget i det omfang, at det er tilladt i henhold til tilsagn og 
betingelser 

► udgifter er relevante i forhold til projektets formål 

► De dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

► Vi har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet. 

► I relation til ovenstående er vi bekendt med vores ansvar for den interne kontrol, som vi anser for nødvendig for at udarbejde 
et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Det er vores ansvar, at den 
interne kontrol er udformet, implementeret og opretholdt med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl.  

► Vi har oplyst, at vi ikke er bekendt med overtrædelser eller mistanke om overtrædelser af love og reguleringer, hvis indvirk-
ning bør overvejes ved udarbejdelsen af årsregnskabet.  

 

Herning, den 26. februar 2018 

 

Susanne Nors 

Leder – Business Region MidtVest 
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Anvendt regnskabspraksis
Relationer til Herning Kommune:
Regnskabsføringen varetages af Business Region MidtVest (BRMV) via Herning Kommunes økonomisystem.  
BRMV har driftsaftale med Herning Kommune.

Herning Kommune varetager endvidere lønudbetaling på baggrund af indberetninger fra Business 
Region MidtVest.

Regnskabspraksis
2016 er det første år der aflægges årsregnskab. Årsregnskabet for 2017 er det første regnskab 
der dækker hele kalenderåret.

Om den anvendte praksis kan iøvrigt oplyses følgende:

Udgifter og indtægter er i de regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet. 
Udgifterne er således medtaget i det år, hvor varen  eller ydelsen modtages, eller arbejdet præsen-
teres. Indtægterne er henført til det år, hvori retten erhverves eller optjenes.
Tilskud til projekter indtægtsføres i den periode tilskuddet/raterne udbetales.

Større anskaffelser indgår som hovedregel fuldt ud i de enkelte års driftsregnskaber. Anlægsudgifter 
og afskrivninger indgår ikke i driftsregnskabet.
Årsregnskabet for BRMV er aflagt som et udgiftsregnskab, og der er reguleret for afskrivninger på 
materielle anlægsaktiver direkte på egenkapitalen.

BRMV følger Herning Kommunes regnskabspraksis for indregning og måling af aktiver og forplig-
telser. Årsregnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er 
fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Skyldig A-skat m.v. administreres af Herning Kommunes lønadministration og er derfor ikke optaget 
i regnskabet. 
Beregnet pensionsforpligtigelse er ligeledes ikke optaget.

Regnskabet er aflagt excl. moms.
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Resultatopgørelse for regnskabsåret 2017
Note (DKK) Regnskab 2017 Budget  2017

Indtægter

Kontingenter

     Herning Kommune 875.930 875.930

     Holstebro Kommune 576.610 576.610

     Ikast-Brande Kommune 407.980 407.980

     Lemvig Kommune 203.990 203.990

     Ringkøbing-Skjern Kommune 571.390 571.390

     Skive Kommune 466.390 466.390

     Struer Kommune 214.740 214.740

Mindreforbrug overført fra tidligere år 2.034.368

Indtægter i alt 3.317.030 5.351.398

Udgifter 

1 Personaleudgifter 1.766.507 2.326.000

2 Administrationsudgifter  329.038 1.021.956

3 Arrangementer 351.076 743.807

Udgifter i alt 2.446.622 4.091.763

Driftsresultat 870.408 1.259.635

Finansielle indtægter 0 0

Finansielle udgifter 14.971 0

Årets resultat før projektregnskaber 855.437 1.259.635

6 Eksterne projekter 802.412 1.259.635

Årets resultat 53.025 0
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Note (DKK)  Ultimo 2017

Aktiver

4 Likvide beholdninger 2.270.787

Tilgodehavender 260.195

Omsætningsaktiver 2.530.982

Aktiver i alt 2.530.982

Passiver

5 Egenkapital 1.866.247

Skyldige feriepenge 221.145

Kortfristet gæld 164.724

Gældsforpligtelser i alt 385.869

Mellemregning med Herning Kommune 278.866

Passiver i alt 2.530.982

Balance pr. 31. dec. 2017
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(i 1.000 DKK) Budget 2018

Fordeling af årets resultat

Diverse udviklingsprojekter 53.025

Fordeling af årets resultat i alt 53.025

*Fordeling af årets resultat
Note (DKK) Regnskab 2017

4 Likvide beholdninger
Pengemarkedskonto 973.263

Driftskonto 284.441

DM i Skills 2018 657.365

Fødevareplatform-LAG -10.153

Fødevareplatform-Regionen 365.871

Likvide beholdninger i alt 2.270.787

Note (DKK) Regnskab 2017

5 Egenkapital
Primo 1/1 1.906.988

Regulering for skyldige feriepenge -93.766

*Årets resultat 53.025

Egenkapital i alt ultimo 1.866.247

Noter
Note (DKK) Regnskab 2017

1 Personaleudgifter
Lønudgifter 1.673.367

Kørselssgodtgørelse 58.517

Medarbejderuddannelse 18.025

Diverse personaleudgifter 16.599

Personaleudgifter i alt 1.766.507

Note (DKK) Regnskab 2017

2 Administrationsudgifter

Møder, rejser og repræsentation 64.116

IT, hjemmeside og logo 152.714

Kontingenter og medlemsskaber 100.501

Faglige kontingenter 1.500

Øvrige administrative udgifter 10.208

Administrationsudgifter i alt 329.038

Note (DKK) Regnskab 2017

3 Arrangementer og konferencer
Erhvervskonferencen 17. januar 126.479

Politisk Kick-Off 8. maj 103.964

Folkemødet Bornholm 16-18 juni 120.633

Arrangementer i alt 351.076

Note (DKK) Regnskab 2017

6 Eksterne projekter
Indtægter
DM i Skills 2018 750.000

Udgifter

DM i Skills 2018 165.908

Fødevareplatformen 730.761

VIFU, Local Cooking 70.000

EAMV, forskningens døgn 28.000

Konsumfisk 350.000

Food Hub 207.743

Eksterne projekter i alt 802.412
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Budget 2018
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Budget 2018
(DKK) Budget 2018

Indtægter

  Kontingenter

    Herning Kommune  883.860 

    Holstebro Kommune  581.250 

    Ikast-Brande Kommune  409.810 

    Lemvig Kommune  202.910 

    Ringkøbing-Skjern Kommune  570.220 

    Skive Kommune  465.400 

    Struer Kommune  213.470 

  Overført fra tidligere år  53.025 

Indtægter i alt   3.379.945  

Udgifter 

Personaleudgifter  2.200.000 

Kørsel 100.000 

Forsikringer 13.000 

Møder, rejser og repræsentation 75.000 

Ekstern bistand 66.945 

Drift og administrationsudgifter 150.000 

Arrangementer og konferencer 350.000 

Eksterne projekter 425.000 

Udgifter i alt 3.379.945 



Business Region MidtVest
Tel: +45 2517 4089
E: info@br-mv.dk


