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Generalforsamling SYMBO

Vi har nu muligheden for og ikke mindst fornøjelsen af at invitere alle
medlemmer af Future Food SYMBO til den første generalforsamling siden
foreningen blev startet. Alle med interesse for Future Food SYMBO er
velkommen til Generalforsamlingen - dog er det kun medlemmer, som er
stemmeberettiget. Du/I kan blive medlem ved at kontakte Rasmus Sadova
på mail res@symbo.dk 

 Generalforsamlingen foregår i Skovlund Erhvervspark, Nørremarken 2b,
6823 Ansager kl. 18.30. Her vil vi være vært med kaffe og kage. 

Der er løbet meget vand i åen, siden sidste nyhedsbrev blev sendt rundt i
februar måned. Blandt andet kan nævnes flere store ansøgninger
herunder GS (Grand Solution) samt besøg af mange forskellige politikere
fra Varde Kommune, som alle er interesseret i projektet om fremtidens
fødevarer. Endelig har vi efterhånden rigtig mange virksomheder med, og
dem bliver der arbejdet intens med i forhold til den videre proces. Så, hvis
ikke I allerede er medlem, så skynd jer at udfylde blanketten på
www.symbo.dk og vær med til at bidrage til endnu flere arbejdspladser og
udvikling i HELE kommunen. 

Mødet afholdes selvfølgelig under skyldig hensyn til gældende Covid
restriktioner

Den 26. august 2021 klokken 18.30



Vi skaber en fusion af viden og ressourcer fra
forskere, fødevarevirksomheder og iværksættere
i højteknologiske rammer, hvor to plus to giver
et unikt og innovativt resultat 

Varde Kommunes økonomiudvalg kommer på virksomhedsbesøg
hos Future Food SYMBO den 29. september 2021, hvor de skal have
en rundvisning i Skovlund Erhvervspark, høre om alle de mange
tiltag som er i gang hos SYMBO, høre mere om hvem er vi og ikke
mindst høre spændende nyt om vores Iværksætter Angela Rocha
fra Insulin Reset ApS. 

En række politikere har ligeledes kort før sommerferien været på
virksomhedsbesøg hos SYMBO, herunder Borgmester Erik Buhl (V), 
Mads Sørensen (V), Kommunaldirektør Mogens Pedersen (V),
Viceborgmester Søren Laulund (A) og Steen Holm Iversen (C), 

Virksomhedsbesøg
Varde Kommunes Økonomiudvalg
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se mere på: www.https://www.insulinreset.com/

Insulin Reset ApS holder til i lokalerne på Nørremarken 2B i
Skovlund Erhvervspark, hvor SYMBO 1.0 har lokaler. Angela Rocha
udvikler og tester fødevarer, der tilbyder en sundere kost til
personer med blandt andet sukkersyge og overvægt. Interessen er
opstået efter at være vokset op med flere familiemedlemmer, der
lider af sukkersyge, og nu ønsker hun at gøre en forskel for dem og
alle andre, der lider af samme sygdom

Insulin Reset ApS ved PhD direktør Angela Rocha er en R&D
virksomhed, der har specialiseret sig i at udvikle og teste
fødevarer, der forbedrer de biokemiske markører.
Virksomheden har indgivet en patentansøgning og flere er på vej,
brandet er varemærkeregistreret og der er i øjeblikket
forhandlinger med store fødevarevirksomheder om
samarbejdspartnere. Samtidig går det stærkt med at arbejde på at
ansætte flere medarbejdere og skabe nye produkter og koncepter
for Insulin Reset ApS

Nyt fra Insulin Reset ApS
Angela Rocha
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Future Food SYMBO har kort før sommerferien fået tildelt midler fra
Varde Kommune, som muliggør et kæmpe ønske, om at kunne ansætte
en projekt- og innovations koordinater, som skal sætte endnu mere
fokus og skub på SYMBO 1.0 og frem mod SYMBO 2.0.

Rollen vil blive at skaffe endnu flere fødevarevirksomheder til området,
som vil ske i et samspil med forskere og iværksættere fra Københavns
Universitet og Teknologisk institut samt Varde Kommune. Samarbejdet
på tværs har indtil videre været enormt givende, levende og
resultaterne begynder snart at kunne ses. 

Den nye projektkoordinater vil have fast til huse  i SYMBO's lokaler på
Nørremarken 2. Vi glæder os helt vildt! Der arbejdes på højtryk på at
vise lokalerne frem, hvor også forskere fra de forskellige GTS-
institutter vil blive inviteret. Covid-19 har dog sat en stopper for dette,
men vi håber snart at kunne byde indenfor.

INFO stander
Inden længe vil en annonce bliver annonceret på diverse infostandere
rundt omkring i Varde Kommune, blandt andet ved indfaldsvejene til
Varde By og Billum. Udover disse, vil der blive lavet informationer til
skærmen hos Min Købmand og andre steder med samme koncept.
Synliggørelse og opmærksomhed på SYMBO kan vi ikke få for meget af,
og indtil videre har det nærmest kun været via vores Facebook profil,
hvor der løbende har kørt videospots om SYMBO.    

Bestyrelsen
Der sker en masse i vores interne bestyrelse, og næste fokuspunkt vil
være at udvide bestyrelsen med op til 2 medlemmer, som skal styrke
vores organisation og forening om at komme i mål med vores fælles
vision. Der er gået rigtig meget tid med koordinering af eksisterende
og nye fødevarevirksomheder, besøg hos mange af dem, samt
ansøgninger til en række fonde. Der vil blive gjort meget mere for at
hverve medlemmer, især lokalt inden for private og virksomheder, men
i så sandelig grad også kommunalt. Her er der en kæmpe opbakning fra
alle udviklingsråd i Varde Kommune, som i høj grad arbejder sammen
med SYMBO om at nå vores fælles mission om at blive Nordeuropas
førende center inden for bæredygtige fødevarer og innovation.  

Vi ønsker jer alle en fortsat god sommer, og ser frem til at se så mange
som muligt til generalforsamlingen. 

På vegne af bestyrelsen for SYMBO

Siden sidst!
- og den kommende fremtid
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