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Danmarks	  første	  Mikromesse	  
Mikrovirksomheder	  kan	  rykke	  -‐	  også	  i	  fællesskab,	  når	  ideen	  kommer.	  Den	  2.	  Februar	  2015	  var	  
det	  første	  møde	  mellem	  mikrovirksomheder	  i	  Glumsø,	  Herlufmagle	  og	  Fensmark	  –	  alle	  
sammen	  lokalsamfund,	  der	  er	  blevet	  mindre	  synlige	  efter	  kommunalreformen,	  og	  den	  5.	  
September	  afholder	  de	  Danmarks	  første	  mikromesse	  –	  her	  er	  behandlere,	  
mandskabsudlejning,	  konsulenter,	  importtfirma	  m.m.	  
	  
Det	  var	  Næstved	  Erhvervsforening	  i	  samarbejde	  med	  Mona	  Hvid,	  Landliv,	  der	  tog	  initiativ	  til	  
at	  etablere	  netværket,	  som	  er	  blevet	  taget	  godt	  imod	  og	  som	  efter	  blot	  ½	  år	  har	  skabt	  
Danmarks	  første	  mikromesse	  	  på	  Glumsø	  Kro.	  	  
	  
”Der	  er	  mange	  mikrovirksomheder	  i	  landdistrikterne,	  som	  ikke	  er	  kendt	  af	  andre	  end	  deres	  
kunder,	  og	  behovet	  for	  at	  få	  et	  netværk	  med	  ligesindede	  på	  tværs	  af	  faggrupper	  er	  meget	  
stort”	  siger	  Mona	  Hvid,	  der	  har	  medvirket	  til	  at	  etablere	  flere	  lokale	  netværk	  af	  
mikrovirksomheder	  ”Udover	  det	  månedlige	  netværksmøde,	  så	  er	  der	  stor	  aktivitet	  i	  den	  
lukkede	  Facebookgruppe,	  hvor	  man	  hjælper,	  inspirerer	  og	  giver	  hinanden	  sparring.	  Det	  er	  
imponerende	  så	  hurtigt,	  at	  det	  er	  gået”	  
	  
Der	  er	  en	  stor	  misforståelse	  hos	  mange,	  der	  tror,	  at	  mikrovirksomheder	  er	  iværksættere,	  der	  
endnu	  ikke	  er	  blevet	  store.	  Der	  er	  også	  iværksættere,	  men	  rigtig	  mange	  mikrovirksomheder	  
ønsker	  ikke	  at	  vækste	  i	  traditionel	  forstand	  med	  flere	  ansatte,	  mens	  mange	  ønsker	  at	  vækste	  
igennem	  netværk.	  	  
	  
”Vi	  vil	  med	  denne	  messe	  vise,	  både	  lokalbefolkningen,	  men	  meget	  gerne	  også	  det	  ganske	  land,	  
at	  der	  er	  et	  blomstrende	  erhvervsliv,	  som	  ofte	  er	  overset”	  fortæller	  Claus	  Holm	  Larsen,	  som	  er	  
en	  af	  initiativtagerne	  til	  Mikromessen	  ”og	  selvom	  vi	  alle	  har	  meget	  travlt	  i	  hver	  vores	  lille	  
virksomhed,	  så	  giver	  netværket	  så	  meget	  inspiration,	  og	  vi	  kan	  se	  nogle	  perspektiver	  i	  det,	  så	  
vi	  også	  prioriterer	  netværksmøder	  og	  arbejdet	  med	  at	  lave	  denne	  messe	  –	  hvor	  vi	  i	  den	  grad	  
har	  opdaget	  hinandens	  styrker,	  herunder	  den	  store	  kreativitet,	  der	  er.	  F.eks.	  må	  vi	  ikke	  tage	  
malerierne	  i	  Kroen	  ned,	  og	  hvor	  fedt	  er	  det,	  at	  skulle	  præsentere	  sin	  virksomhed	  sammen	  med	  
et	  maleri,	  som	  man	  ikke	  har	  noget	  forhold	  til	  –	  så	  kom	  ideen,	  hvad	  man	  at	  flytte	  alle	  standene	  
ind	  midt	  i	  salen,	  så	  kan	  publikum	  gå	  og	  se	  på	  malerier	  og	  på	  vores	  stande.	  Hvordan	  laver	  vi	  så	  
en	  skillevæg?	  Der	  kom	  mange	  gode	  forslag,	  og	  vi	  afslører	  nok	  først	  på	  dagen,	  hvilken	  enkel	  
løsning,	  der	  kom	  frem”	  
	  
Der	  er	  kun	  plads	  til	  25	  udstillere	  inde	  og	  et	  par	  ude,	  men	  flere	  fra	  netværket,	  der	  pt	  tæller	  godt	  
70	  vil	  være	  tilstede	  på	  messen.	  
	  
”Vi	  ved,	  at	  der	  vil	  komme	  mikrovirksomheder	  langvejs	  fra,	  for	  at	  få	  inspiration	  til	  at	  lave	  deres	  
egen	  messe	  –	  som	  ikke	  bliver	  sådan	  en	  fancy	  forkrommet	  én,	  som	  når	  vi	  udstiller	  i	  Bella	  
Centret.	  Alle	  lokalområder	  har	  den	  udfordring,	  at	  man	  ikke	  ved,	  hvor	  stor	  betydning	  
mikrovirksomhederne	  har	  –	  det	  kan	  være	  bedre	  at	  have	  200	  mikrovirksomheder	  i	  en	  
kommune,	  der	  betaler	  skat	  lokalt,	  da	  mikroer	  også	  bor	  lokalt,	  end	  at	  have	  en	  virksomhed	  med	  



200	  ansatte,	  hvor	  skatten	  betales	  til	  hovedkontorets	  kommune,	  og	  medarbejdernes	  i	  de	  
kommuner,	  hvor	  de	  bor	  ”	  slutter	  Mona	  Hvid.	  
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