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”Det hele handler om mennesker. 

Og med dét afsæt, skal vi udfolde 

Køges potentialer ” 

 

        – Direktør Allan Munch Mortensen  
 

 

 

 

 

Bemærk, at på tidspunktet for årsberetningens aflæggelse er det ikke muligt at forudsige indfly-
delsen af COVID 19 i de kommende måneder.  

Derfor er den potentielle ukendte virkning ikke medtaget i de angivne forventninger til fokusområ-
der for 2020. 
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En lokal holdspiller 
Connect Køge har som mål at være den lokale adgang til lokale netværk, viden og samspil om erhvervs- og 

turismeudvikling i hele Køge-området. I 2019 havde vi fokus på at yde vores bidrag gennem forretningsori-

enteret erhvervsservice, at styrke strategiske partnerskaber, og at arbejde med aktørerne indenfor oplevelses-

økonomi. 

 

Fra folkefest og krydstogtskib til kommuneplan 

I alle vores indsatser har vi fokus på erhvervslivets interesser og behov – og at synliggøre muligheder og po-

tentialer. Nogle af højdepunkterne i 2019 var åbningen af Køge Nord station, anløb af et krydstogtskib i Køge 

Havn samt erhvervsdialogmøde om Køge Kommunes kommende arbejde med Kommuneplanen. 

Køge Nord 

Køge Nord station får en stor betydning for både fremtidens by- og erhvervsudvikling i hele Køge-området. Vi invi-

terede erhvervslivet med til åbningsfesten i maj måned og gav gæsterne mulighed for et blik ind bag visionerne for 

de motorvejsnære erhvervsarealer – i tillæg til hele den bæredygtige bydel, som vil vokse frem de næste 10 år. Og 

sammen med de tusindvis af borgere, der kom og fejrede Køges nye fantastiske vartegn, blev det en sand folkefest.  

ILoveMyJob 

Denne begivenhed blev også startskuddet på Connect Køges virale kampagne ILoveMyJob, som skal inspirere 

Køges virksomheder til at sætte fokus på alle de dygtige og stolte medarbejdere. Vi vil fortælle de gode histo-

rier om og med passion og personlighed. Det handler om profilering af Køges mange stærke virksomheder 

og et område i udvikling. Vi har gennem året fortalt en mængde virksomhedshistorier om engagerede og 

stolte medarbejdere med høje ambitioner på Køges vegne – og det hele kulminerer ved nytårskur og fejring af 

erhvervslivet med prisuddeling i januar.  

Krydstogtskib 

Der har gennem årene været megen spekulation om Køges potentiale som anløbshavn for krydstogtskibe. 2019 

blev sommeren, hvor et amerikansk luksusskib lagde vejen forbi, og Connect Køge greb chancen for at profilere 

Køge og lægge grunden til flere besøg i fremtiden. På baggrund af turoperatørens besøg rundt på Køge-egnen 

arrangeret af Connect Køge, er Køge blevet en del af oplevelsestilbuddet til passagererne, når skibet kommer 

på nyt visit i 2020. Skibet ankommer den 4. juli 2020 og bliver således samtidig en del af fejringen af Køge bys 

fødselsdag – vi glæder os allerede! 

Erhvervs-dialogmøde 

At skabe dialog er et af Connect Køges stærkeste redskaber i værktøjskassen i bestræbelserne på at sikre ud-

nyttelse af potentialer og medvirke til klog vækst og udvikling. Connect Køge var derfor vært sammen med 

Køge Kommune ved et dialogmøde den 3. december 2019 med erhvervslivet om de fysiske rammer for er-

hvervsudvikling, som bliver fastlagt i Kommuneplanen. Der var i tre workshops særligt fokus på Køges fremti-

dige erhvervsstruktur og -arealer, detailhandel og turisme. Med over 60 engagerede deltagere fra det lokale 

erhvervsliv, var der en livlig debat og væsentlige input til arbejdet med Kommuneplanen. 

 

Direktøren på besøg 

Connect Køge fik ny direktør pr. 1. august 2019 efter en længere periode med bestyrelsesformand Michael 

Buhl i front. Allan Munch kommer med solid erfaring fra bl.a. Dansk Industri og han arbejder med et stærkt 

kundefokus og har en proaktiv tilgang til at Connect Køges indsatser skal give værdi.    

Vores nye direktør brugte de første 100 dage på at invitere sig selv på rigtigt mange besøg blandt Køges virk-

somheder og andre betydningsfulde aktører. Det er også fremadrettet en fast del af direktørens arbejde, og 

samtidig tager Allan også Borgmesteren og Økonomiudvalget med på udvalgte virksomhedsbesøg. 
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Ny adresse 

I december fik vi endelig lov at rykke ind i vores nye lokaler på adressen Vestergade 3C, hvor vi skal bo sam-

men med Køge Kommunes Grøn Omstilling.  

Huset blev i sommeren og efteråret 2019 renoveret ved brug af genbrugsmaterialer, der blandt andet er kom-

met fra ejendomme, som skal rives ned i Køge Nord. Det er i tråd med husets grønne virke og fortid, da det 

oprindeligt er bygget af netop genbrugsbyggematerialer. 

Turistbureauet ligger fortsat i Vestergade 1 ud til det gamle torv i Køge midtby – kom forbi og hils på os alle sammen!  

 

Aktiviteter 2019 
Det ligger i Connect Køges DNA at skabe forbindelse. Vi tror på, at det skaber værdi for alle, når der 

bliver samarbejdet på tværs af fagligheder og organisationer. Det tætte samarbejde på tværs af virk-

somheder, offentlige organisationer og uddannelsesinstitutioner er en del af opskriften på at sikre 

fortsat vækst og udvikling. Det er samtidig udgangspunktet for fortællingen om Køge som attraktivt 

område at drive forretning – og det har været omdrejningspunktet for vores aktiviteter i 2019. 

 

Erhvervsservice 

En effektiv indsats overfor virksomhederne er vigtig, hvis vi skal lykkes med at skabe nye arbejdspladser i kom-

munen. Det er tydeligt, at blandt andet rådgivning og det rette netværk er medvirkende til at sætte retning og 

åbne døre for virksomhedernes udvikling. Connect Køge har i 2019 haft fokus på den forretningsorienterede 

erhvervsservice, hvor vi går ind og stimulerer den enkelte virksomhed igennem vejledning og henvisninger til 

de rette kompetencer blandt eksempelvis vores private samarbejdspartnere og Erhvervshus Sjællands tilbud. 

 

Iværksætterindsats 

I 2019 har Connect Køge lagt ressourcer i at prioritere indsatsen overfor før-startere og iværksættere: 

1:1 vejledning med afklaring af udfordringer og behov i de forskellige faser 

af en virksomheds liv 

71 virksomheder modtog  

vejledning  

Iværksætteri i praksis (iværksætterkursus  med15 moduler) i samarbejde 

med Zealand Sjællands erhvervsakademi – et samlet forløb i foråret og et 

samlet forløb i efteråret 

10 virksomheder deltog 

Rekruttering af virksomheder til kompetenceudvikling gennem Erhvervshus 

Sjællands to forløb Startup Masterclass og Startup Business (første modul 

Startup Explorer blev afhold i Køge i oktober) 

10 virksomheder blev screenet  

og 7 deltager  

Henvisning af virksomheder til mentorforløb gennem  

Sparringspartnerne 

7 virksomheder blev henvist til  

mentorforløb 

Virksomhedsbesøg som del af besøgsstrategi 91 virksomhedsbesøg 

Fyraftens- og dialogmøder, arrangementer samt større events 6 begivenheder  

Andre henvendelser og møder 24 møder og besøg 
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Vækstfabrik Køge 

Vækstfabrikken på Galoche Allé 15 har eksisteret siden 2012 som inkubationsmiljø for nystartede virksomhe-

der i Køge kommune, der har ambitioner om ikke bare at overleve, men at vækste i antallet af ansatte og ek-

sport. Connect Køge har den daglige ledelse af Vækstfabrik Køge i samarbejde med Erhvervshus Sjælland.  

Vækstfabrikken og vores øvrige kontorfællesskab huser i dag 16 virksomheder – det svarer til en belægnings-

procent på henholdsvis ca. 90% og 70%. Siden august 2019 har vi arbejdet målrettet sammen med Erhvervs-

hus Sjælland om at sætte endnu mere tryk på iværksætteraktiviteter i Køge. Målet er at tiltrække endnu flere 

unge virksomheder, og vi havde i oktober 2019 åbent hus-arrangement på Vækstfabrikken for alle interesse-

rede. Dertil inviterede vi i december til en æbleskivebuffet og gløgg arrangement for samtlige nystartede virk-

somheder samt årets gazeller i Køge kommune. De blev alle hyldet af taler fra direktøren og borgmester Marie 

Stærke. 

 

Det eksisterende erhvervsliv og projekter 

Connect Køge har i 2019 medvirket i en række aktiviteter og projekter rettet mod det eksisterende erhvervsliv: 

▪ Connect Køge sikrede således, at en Køge-virksomhed deltager i projektet Social inklusion gennem 

Vækstpartnerskaber (SIV), hvor Den Sociale Kapitalfond arbejder med nye metoder til inklusion af ud-

satte borgere i arbejdsfællesskabet. Projektet er blevet til via en medfinansiering på 26 mio. kr. fra EU’s 

Socialfond. 

▪ Connect Køge gennemførte sammen med Køge Kommune initiativet Danmark for Målene, som er et 

nationalt projekt, der skal gøre borgere og virksomheder opmærksomme på FN verdensmålene – og 

hvordan disse kan bruges i det daglige og som pejlemærke for virksomheder. 

▪ Connect Køge blev ligeledes en del af projektet Cirkulær Sjælland igen sammen med Køge Kom-

mune. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har investeret 95 millioner i det nationale projekt, der til 

og med 2022 skal hjælpe over 450 små og mellemstore virksomheder med at udvikle deres forretning 

i en mere bæredygtig og cirkulær retning og komme med på den grønne omstilling.  Connect Køge 

deltager med fokus på bygge- og anlægsaffald i et delprojekt med overskriften Byg Brugt.  

▪ Connect Køge indgik i 2019 også i projekt med DTU omkring innovationssamarbejder for industri- og 

servicevirksomheder i Region Sjælland, hvor små og mellemstore virksomheder kan få op til 300 ti-

mers (gratis) ekspert- rådgivning fra en af DTU’s eksperter til udvikling af et produkt eller en forretning.  

▪ Connect Køge etablerede endvidere samarbejde med CopenVirk og Roskilde Erhvervsforum omkring 

at synliggøre virksomhedernes muligheder for at få EU Finansiering til forretningsudvikling. 

▪ Connect Køge deltager desuden forsat i Symbiosenetværk for klima- og miljømedarbejdere sammen 

med andre kommuner og erhvervsråd. 

 

Modtagefunktion 

Connect Køge får løbende henvendelser fra både internationale og danske virksomheder, der søger lokations-

muligheder på Sjælland – med fokus på Køge. Med Køge Nord Station og de motorvejsnære erhvervsarealer 

samt nye udviklingsmuligheder omkring bl.a. Herfølge grundet lempelser i fingerplanen, forventer vi, at inte-

ressen bliver endnu større i de kommende år. Connect Køge vil sikre en professionel modtagefunktion, og  

samarbejder derfor med Køge Kommune om at opbygge et stærkt beredskab af alle relevante aktører om-

kring tiltrækning af og service til nye virksomheder. 

 

Turismeservice 

Hele Køge Kommune byder på en bred vifte af store og små kvalitetsoplevelser. Under det nationale brand 

VisitKøge arbejder Connect Køge med destinationsudvikling i en sammenhængende indsats omkring oplevel-

sesøkonomi i turisme, kultur og detailhandel. 
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Markedsføring af Køge geografien og information til turister 

Connect Køge producerede også i 2019 den annoncefinansieret guide til Køge-områdets mange fine oplevel-

ser. Turistbrochuren blev trykt i 35.000 eksemplarer, og distribueres til turismeoperatører over hele landet. Li-

gesom turistbureauet har materiale fra store dele af det øvrige Danmark med oplevelsestilbud til store og små. 

 

I turistbureauet ydes en række services, herunder henvisning af gæster til lokale overnatningssteder, restauran-

ter, kultur- og naturoplevelser mv. 

I løbet af 2019 fik VisitDenmark endvidere udarbejdet en ny platform til alle visit-hjemmesider i Danmark. Visit-

koege.dk var derfor i efteråret igennem en omfattende opdatering og genopbygning – på både dansk, en-

gelsk og tysk! 

 

Gæster og borgere betjenes mandag til lørdag i butikken i Vestergade 1  

 
Ca. 31.300 ekspeditioner  

(personligt eller pr. telefon og mail), 

heraf var godt 4.200 udenlandske 

gæster i Køge 

På grund af den store efterspørgsel året før, blev antallet af byvandrin-

ger – og som noget nyt vægterture – udvidet med stor succes i 2019 
113 byvandringer  

med samlet 2.055 gæster 

Vær turist i Køge! – Turismemesse på Køge Torv en lørdag i juni Ca. 1.500 gæster 

Skattejagt og RiddleHunt om Køge bys historie og kulturelle oplevelser 1040 deltagere på skattejagter 

128 solgte RiddleHunts 

Opstart af Turismenetværk 2 netværksmøder  

ca. 30 kultur- og turismevirksomheder 

deltog på hvert møde 

 

 

Destinationsudvikling og Turismenetværk 

Det kræver stort fokus og et solidt samspil mellem mange aktører at udfolde en destinations fulde potentiale. 

Køge er på mange måder en overraskelse. Og ved at arbejde målrettet med kvalitetsoplevelser, der overrasker 

og begejstrer, skal vi styrke vores position i (turisme)landskabet og i de besøgendes bevidsthed. Også her 

handler det om mennesker – fremfor turister – det er også ”liveability” for lokale og tilflyttere. Vi taler hellere 

om gæster frem for kunder, idet gæsten er medskaber af oplevelser og fortællinger. 

Connect Køge valgte derfor i efteråret 2019 at (gen)starte et netværk af interesserede aktører, som ser potenti-

aler og synergier i at arbejde sammen om Køge-egnen som sammenhængende destination. Det lokale sam-

arbejde blandt Køge områdets kultur- og turismevirksomheder er således blevet revitaliseret om fælles mål. 

Turismenetværket mødtes to gange i efteråret med 25-30 virksomheder repræsenteret. Der arbejdes videre 

med at formalisere rammerne omkring netværket i 2020. 

 

PR og interessevaretagelse 

Kommunikation er naturligvis en integreret del af alle aktiviteter i Connect Køge. Vi skal dels synliggøre Con-

nect Køge og vores aktiviteter og tilbud til virksomhederne. Vi skal fortælle de gode historier om Køge-områ-

det og om de mange muligheder for både virksomheder, gæster og borgere. Og så skal vi tale erhvervslivets 

sag overfor relevante beslutningstagere og andre vigtige aktører. 
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PR og markedsføring  

Connect Køge har i 2019 prioriteret fokus på tilstedeværelse og synlighed på relevante platforme og med en-

gagerende indhold. Connect Køges kommunikationsindsats fordeler sig på: 

▪ SoMe platformene Facebook og LinkedIn, hvor aktiviteter løbende er blevet markedsført.  

▪ Nyhedsbreve med relevante tilbud, events og information fra andre aktører. 

▪ Presseomtale af Connect Køge med henblik på at styrke egen position i markedet – henholdsvis lokale 

begivenheder mv. med henblik på at understøtte den positive omtale af Køge-området.  

▪ Annoncering i trykte og digitale medier. 

 

På Facebook har vi på vores Connect Køge-side i 2019 øget gruppen af følgere med godt 30% (fra 735 til 960) 

– og på VisitKøge-siden har vi fået knap 26% flere følgere (fra 3403 til 4281). På LinkedIn har vi oplevet en stig-

ning i følgere på over 100% (fra 520 til 1055) i 2019. Vores opslag har generelt en pæn rækkevidde, men sær-

ligt filmen om åbningen af Køge Nord station og fremtidsperspektiverne i området blev en højdespringer med 

tæt på 4.000 visninger. 

 

Interessevaretagelse  

Connect Køge har i Køge Erhvervsudviklingsråd et stærkt repræsentantskab og bagland at spille bold med 

omkring erhvervslivets udfordringer og behov. Køge Erhvervsudviklingsråd består af 28 medlemmer udpeget 

blandt lokale repræsentanter fra de større landsdækkende såvel som lokale erhvervs- og brancheforeninger 

og uddannelsesinstitutioner samt Køge Kommunes Økonomiudvalg.  

Gennem Køge Erhvervsudviklingsråd arbejder Connect Køge således også med at facilitere dialog mellem 

Kommune, erhvervsliv og uddannelse for at fremme fælles perspektiver og interesser.  

Connect Køge fremmer også Køge Kommunes erhvervslivs interesser med aktiv deltagelse i netværket for 

Sjællandske erhvervschefer i regi af Erhvervshus Sjælland. Direktøren mødes også jævnligt med kontakter og 

samarbejdspartnere fra relevante organisationer uden for Køge med det formål at varetage Køge-områdets 

interesser for tiltrækning af kapital, uddannelser og virksomheder.   

 

Aktiviteter udenfor driftsaftalen med Køge Kommune 

Ovennævnte aktiviteter og indsatser er gennemført i henhold til og med midler fra driftsaftale med Køge 

Kommune om erhvervs- og turismeservice i Køgeområdet. I tillæg til dette udfører Connect Køge nogle ser-

vices for andre kunder: 

• Administration af feriehusudlejning for Køge Kommunes Feriefond, herunder regnskab og bogføring 

• Salg af parkeringskort og information om parkeringsregler i Køge Kommune. 

• Salg af gavekort til detailforretningerne i Køge og salg af billetter til Køge Handels arrangementer (ek-

sempelvis banko og ferie-aktiviteter) 

• Salg af billetter til koncerter og oplevelser over hele landet. 

• Salg af souvenirs og sæsonbestemt brugskunst. 

Samtidig varetager Connect Køge i stigende grad en de facto servicefunktion overfor lokale virksomheder, der 

henvender sig, med hensyn til at sikre dialog og bidrage til en nem og smidig service og myndighedsbehand-

ling hos Køge Kommune.  

 

Fokusområder 2020 
I 2020 gennemfører Connect Køge aktiviteter ud fra den vedtagne strategi med seks forretningsområ-

der. Connect Køge sætter fokus på tre centrale temaer for erhvervslivets udvikling i 2020 – hvor PR, 

markedsføring og bæredygtighed, er en naturlig fælles delmængde. 
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Forretningsudvikling 

Connect Køge vil i 2020 fortsat markere sig som en seriøs aktør for både iværksættere og etablerede virksom-

heder i deres videre vækst. Vi vil vejlede og sætte retning og åbne døre for, at virksomhederne kan udvikle sig. 

Vi vil yde en forretningsorienterede erhvervsservice, hvor vi går ind og stimulerer den enkelte virksomhed 

igennem vejledning og henvisninger. I 2020 er fokus på opsøgende virksomhedsbesøg for at få et 360 graders 

blik på virksomheden. Dertil vil vi yde en særlig indsats for at styrke virksomhedernes digitale kompetencer – 

såvel i produktionen som ved cyber-sikkerhed. 

 

 

Oplevelsesøkonomi 

Køge-området byder på en bred vifte af store og små kvalitetsoplevelser. Køge er dog ikke kendt som turist-

mål. Connect Køge vil i 2020 arbejde med at understøtte områdets værdiskabelse ved en sammenhængende 

indsats omkring turisme, kultur og detailhandel, der samtidig giver et fundament for at fortælle den gode hi-

storie om Køge-området. 

 

Connect Køge vil blandt andet… 
▪ Drive et netværk af lokale turisme- og kulturaktører, som omdrejningspunkt for arbejdet med destinations-

udvikling. Tilbyde og gennemføre fælles kurser i bl.a. værtskab og digital ledelse. 

▪ Samarbejde med centrale aktører om at koordinere større events og arrangementer. Fokus er på EM fodbold 

juni 2020, krydstogtskib den 4. juli, foodfestival i relevante perioder samt BackOffice funktion til bl.a. Køge 

Festuge.  

▪ Fortsat understøtte arbejdet med udvikling af Køge inderhavn – i tæt samarbejde og med respekt for Køge 

erhvervshavn 

▪ Udvikle ”pakker” til turister fra København til Køge. 

▪ Brande Køge-området gennem storytelling – med storytelling får vi et fælles ståsted, hvorfra vi kan fortælle 

om alle Køges fordele samtidig med, at vi får et praktisk redskab, som effektivt kan påvirke vores målgruppe. 

▪ Sikre viden om vores turister og kunder, som kan danne fælles grundlag for arbejdet med videreudvikling og 

markedsføring af små og store oplevelser – herunder vil vi i 2020 vurdere servicefunktioner og organisering i 

den samlede turismeindsats. 

Connect Køge vil blandt andet… 

▪ Tilbyde vejledning og sparring til samtlige nystartede virksomheder i Køge-området, der kan og vil vækste.  

▪ Gennemføre 3-5 virksomhedsbesøg pr. uge til SMV-ere for at understøtte virksomhedernes udvikling og 

skabe relationer til et stort antal virksomheder. Vi vil opbygge en KAM-funktion fra direktøren ud til de 30 

største virksomheder i Køge Kommune. 

▪ Udvikle og gennemføre et ”investorforløb” for særligt dygtige iværksættere med mulighed for uddeling af 

priser og tilbyde særlige rådgivningsforløb.  

▪ Tilbyde arrangementer, der kan bidrage til oplysning og netværk for virksomhederne. Vi gennemfører fyraf-

tensmøder, rådgivercafé og nytårskur mv. Fagligt fokus på digitalisering og cyber-sikkerhed. 

▪ Gennemføre en ekstra markedsføringsindsats og aktiviteter i 2020, idet Køge Kommune har bevilget yderli-

gere 500.000 kr. i hjælpepakke (1) til at understøtte handelslivet i forlængelse af corona-krisen. 
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Arbejdskraft 

Uanset virksomhedernes produktion er deres vigtigste råstof deres medarbejdere. Connect Køge vil i 2020 i 

tæt samarbejde på tværs af virksomheder, offentlige organisationer og uddannelsesinstitutioner finde gode 

metoder til at styrke virksomhedernes adgang til kompetent arbejdskraft og ny viden. Det handler både om at 

kunne se indad og påvirke til relevant efteruddannelse. Og det handler om at vise Køges mange muligheder 

for et attraktivt job- og karriereforløb, som gør det lettere for virksomhederne at tiltrække ny arbejdskraft. 

Connect Køge vil blandt andet… 
▪ Fortsætte ” ILoveMyJob” kampagne, der sætter fokus på virksomhedskultur og bruger storytelling til at 

brande virksomheder og Køge som erhvervsområde. 

▪ Opbygge en uddannelsesalliance på tværs af virksomheder og uddannelsesinstitutioner om at hjælpe virk-

somhederne med at tiltrække ny arbejdskraft og inspirerer virksomhedernes til øget efteruddannelse af den 

eksisterende arbejdsstyrke.  

▪ Udvikle modtagefunktion for nye virksomheder.  

▪ Arbejde for udbredelse af Verdensmålene og bæredygtighed som centrale markører for virksomhedernes 

fremtidige udvikling og vækst. 


