
Børkop 
Handels- & 
Erhvervs-
forening
Sammenhold gør stærk -             
Vi har brug for dig!

Hvem er vi?
Om os
Vi arbejder for foreningens medlemmer og 
sammen med medlemmerne for at skabe de 
bedste rammer for byens erhvervsliv.

Vi skaber aktiviteter for medlemmerne og  
deres butikker og derved positive oplevelser 
for medlemmernes kunder.

For at Børkop skal fremstå som en attraktiv 
by for vores erhvervsliv og byens borgere, 
har vi brug for flere medlemmer til at højne 
aktivitetsniveauet for de erhvervsdrivende og 
deres kunder.

Vi samarbejder med Børkop Lokalråd for at 
optimere og forskønne vores centrum. Dette 
gælder både facader, området og trafiknettet.

Kontakt os
Mail:            info@7080boerkop.dk
Formand     Sanne Lomholt, Sportigan
Næstform.  Helle S. Andersen, Helle’s Diner
Kasserer      Marlene L.  Grøndahl Coiffure                
Sekretær     Sofie Vad Bruun, Bruun’s
Best.medl.   Finn Knudsen, Britts Madsted

Aktivitets-
kalender

Majfest: Den første lørdag i maj

Vinfest: Den første lørdag i september

Halloween: Den sidste fredag i oktober

Black Friday: Sidste fredag i november

Julearrangement: Første weekend i advent

Derudover samarbejder vi med et detail- 
udvalg i Børkop Lokalråd, hvor vi den første 
lørdag i måneden laver en aktivitet i  centrum. 

Følg med på vores hjemmeside: 
7080boerkop.dk Ny boder 8-10 . 7080 Børkop

Byen, hvor alle samles!



Er du nystartet 
virksomhed?
Så kan Børkop Handel- og Erhvervsforening 
tilbyde dig:

• 1 times gratis og uvildig rådgivning 
 hos hver:
• Revisor Erik Henningsen
 ReviPartner
• Filialchef Maiken B. Sørensen 
 Fynske Bank
• Advokat Jens Brusgaard
 Fredericia Advokaterne

• Et hold håndværkere som står klar med  
 råd og vejledning omkring klargøring af  
 dit lokale.

“Du skal være medlem af 

vores forening fordi du ønsker 

sammenhold, netværk og 

sparring med andre selvstæn-

dige. 

Du brænder for Børkop og 

ønsker at Børkop skal fremstå 

som Trekantsområdets navle-

punkt. En by med masser af 

borgere, som alle ønsker et 

stabilt handel- og erhvervsliv 

samt dejlige rammer at færdes i 

både i og omkring centrum!”

Primære opgaver i 2015:
En af de største opgaver vi har i foreningen 
er at skabe flere aktiviteter for vores medlem-
mer og deres kunder samt at få byens tomme 
lokaler udlejet i samarbejde med udlejerne.

Som A-medlem får du:
• Børkop Gavekort
• Fælles aktiviteter
• Netværk og sparring
• Fælles talerør og afsender
• Adgang til konkurrencer
• Fyraftensmøde med foredrag
• Årlig generalforsamling med god middag
• Annoncer i Trekantens Folkeblad med stor  
 rabat
• Fælles hjemmeside
• Velkomst- og turistfolder
• Portræt i Trekantens Folkeblad 
 v/køb af en profil annonce
•  10% rabat ved guld- eller diamantpakke  
 på 7080.nu

A-medlemskabet koster 1440,- kr. halvårligt.

B-medlemskabet er også en mulighed for 
500,- kr. halvårligt. Et B-medlem har mulig-
hed for samme tilbud som et  A-medlem men 
har ikke stemmeret ved generalforsamling og 
kan ikke modtage Børkop Gavekortet. 
Kontingentet er ex. moms.

Sammenhold gør stærk!


