
Compas forening og kommune 

Compas har eksisteret siden 1. januar 2019. Det har hele tiden været klart at virksomhedskonstruktionen 
med at være en del af kommunen, ikke er varig, hvorfor tanken om virksomhedsdannelse hele tiden har 
ligget i pipeline. Det er imidlertid gået hurtigt med at få defineret nogle forretningsmodeller i Compas, som 
i en kommunal sammenhæng ligger i en gråzone eller endda er helt udenfor kommunalfuldmagten. Dette 
skyldes at der er flere indsatser, som kan blive kommercielle i Compas.  

Derfor vurderer Compas styregruppe at tiden er inde til at adskille aktiviteterne. Dermed forslaget om at 
bibeholde den kommunale del i Strategicenter Compas og udskille de kommercielle aktiviteter i en 
forening.  

Strategicenter Compas - Kommunal indsats 
 
Strategicenter Compas er administrativt en indsats under Hedensted Erhverv. Politisk ligger det under 
Klima- & Energirådet. Der er bevilget 500.000 kr. samt personaleressourcer fra Byrådet til indsatsen. 
Strategicentret ledes af klimakoordinatoren i tæt samarbejde med en iværksætterrepræsentant. 
Klimakoordinatoren er finansieret af Hedensted Kommune og iværksætterrepræsentanten er finansieret af 
projekter. Iværksætterrepræsentanten kan på sigt delvist overgå til foreningen Compas og aflønnes heraf.  

Strategicenter Compas huser iværksættermiljø med kontor, værksted og lager.  

Strategicentret har en styregruppe bestående af de politiske medlemmer af Klima- & Energirådet samt 
Hedensted Erhverv. Strategicentret kan igangsætte opgaver, der er med til at udmønte visionen: Compas vil 
være et videnscenter indenfor VICIE (Verdensmål, Iværksætteri, Cirkulær Økonomi, Innovation, 
Entreprenørskab). 

Strategicentret opererer indenfor kommunalfuldmagtens rammer. 

I skrivende stund er der følgende indsatser: 

Drift og udvikling af og projekter 
Compas udvikler, igangsætter og drifter udviklingsprojekter, der kan medvirke til den overordnede vision.  

Sparring med iværksættere  
I Compas optages kun de iværksættere, der kan medvirke til at indfri visionen i Compas. Iværksætterne har 
adgang til sparring og dialog. Nogle iværksættere screenes først på universiteterne, og andre henvender sig 
direkte til Compas. Der screenes efter tre faktorer: 1: Kan vi gøre noget for virksomheden, 2: Mindset – har 
de lyst til at udvikle sig i partnerskaber og med Cirkulær Økonomi som fundament, 3: Har vi faciliteterne de 
skal bruge.  

Samarbejde med universiteter, lokalt engagement (folkeskoler m.v.) 
I Compas har vi tæt samarbejde med skoler, helt fra grundskolen til universitet. Det er her mange 
iværksættertalenter spottes og udvikles.  

Foreningen Compas: 
 
Foreningen Compas stiftes af de iværksættere, der sidder i Strategicenter Compas. Som medlem kan 
optages enhver, som har virksomhedsadresse hos strategicentret Compas, eller som er knyttet til 
strategicentret Compas i form af partnerskaber. Enhver der deltager i aktiviteter, som foreningen driver, 
skal være medlem af foreningen.  



 

Foreningens formål er at drive partnerskaber mellem iværksættere tilknyttet Compas med henblik på at 
skabe bæredygtige arbejdspladser. Foreningen har et almennyttigt formål, der består i at oplyse 
virksomheder og borgere om Cirkulær Økonomi og FNs Verdensmål.  

Strategicentret Compas vil tage initiativ til at stifte foreningen og vil forelægge første forslag til vedtægter. 
Herefter overgår dette til foreningens medlemmer og bestyrelse.  

Foreningen Compas drives af bestyrelsen og kan igennem samarbejdet hente sparring fra Strategihuset 
Compas. Foreningen Compas kan på sigt, finansiere medarbejderressourcer gennem foreningens 
indtægter.  

Foreningen har til huse i Strategicentret Compas, og kan leje sig til plads fra Strategicentret. (kontor og 
lagerplads) 

Økonomi 
50% af overskuddet fra foreningen går til en pulje som kan søges af iværksættere fra Compas til at udvikle 
nye forretningsområder. (dette igangsættes første efter 1-2 år, når der er opsparet lidt økonomi). Det er et 
krav at iværksætterne har CVR nummer i Hedensted Kommune og at der er mindst to iværksættere der 
samarbejder om projektet.  

50% af overskuddet går til udvikling af foreningens aktiviteter. 

Foreningens indtægter kommer blandt andet fra:  

ReDo – salg 
Strategicenter Compas har ReDo som er materialestation med genbrugsmaterialer som benyttes af 
iværksætterne. Nogle af disse materialer vil blive sat til salg for iværksættere og udefrakommende aktører. 
Dette salg varetages af Foreningen.  

Webshop 
Flere iværksættere i Strategihuset Compas, har i større eller mindre grad nogle produkter, som de med 
fordel kan sælge via E-handel. Dermed bliver det en ydelse af Foreningen driver en webshop. Når en 
iværksætter sælger varer via Webshoppen vil der tilgå 15% til Foreningen.  

Administration af iværksætterydelser 
I Strategihuset Compas er der kortlagt et større potentiale i at kunne sælge den viden som iværksætterne 
besidder. Når sådanne ydelser sælges, vil 15% gå til Foreningen. 

Salg af viden/ workshops m.v.  
Ligesom med administration af iværksætterydelser, bliver flere iværksættere spurgt om de vil holde 
foredrag, workshops m.v. Når disse sælges, vil 15% gå til Foreningen.  

 

 


