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Godkendt Referat fra Erhvervsrådsmødet den 15. januar 2018 

 
Tilstede: Lisbeth Dalgaard, Knud E. Nordby, Jørgen Quist Nielsen (i stedet 
for Erik Lyngsøe), Birger Iversen, Jens Jacobsen, Jens Peter Rasmussen, 
Linda Sjöström, Kirsten Jensen, Peter Orebo Hansen, Henrik Klitgaard, 
Kristin Arendt, Jan Klit, Pernille Verhoog & Lotte Cooper 
 
Afbud: Lars Christiansen, Lars Erik Grimstrup & Peter Bøndergaard.  
 

 
1) Meddelelser V/ Henrik Klitgaard 

o Henrik Klitgaard havde inviteret 
kommunalbestyrelsesmedlem Jan Klit med til mødet 
vedr. punkt 8. 

o Henrik Klitgaard anbefalede, at punkterne 2, 3 og 4 blev 
slået sammen. 

 
 

2) Orientering og drøftelse af DI`s Undersøgelse om 
erhvervsklimaet i kommunerne. V/Kommunen  

 
3) Orientering og drøftelse af Dansk Byggeris undersøgelse om 

kommunernes erhvervsvenlighed. V/Kommunen  
 

4) Orientering om lokaleportalens analyse. V/kommunen  
 

o Rapporterne medførte en drøftelse af kommunikationen 
ml. kommunen og erhvervslivet.  
Hvordan kan vi forbedre og styrke kommunikationen? 
Her blev bl.a. drøftet sagsbehandlingstider på 
byggesager, hvor Erhvervsrådet foreslog, at kommunen 
kunne sende et evalueringsskema ud. Erhvervsrådet 
opfordrede ligeledes til, at kommunens hjemmeside blev 
mere brugervenlig. Det aftaltes, at input vedrørende 
hjemmesiden sendes til Lotte Cooper. Punktet om 
hjemmesiden samt punktet om sagsbehandlingstider på 
byggesager, kommer på dagsordenen senere i 
Erhvervsrådet. 
Det aftaltes ligeledes, at drøftelsen vedrørende 
udfordringer med offentlig transport til og fra Hørsholm, 
sættes på fremtidig dagsorden. 

 
 

5) Dækningsafgiften i Hørsholm Kommune.  
o Erhvervsrådet diskuterede dækningsafgiften. Notatet fra 

kommunen er taget til efterretning.  
 

 
 

D.13.02.2018 
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6) Parkeringsforholdene ved Rungsted Bytorv/Rungsted Station. 

Rungsted Handels- og Erhvervsforening, V/Jens-Peter Rasmussen. 
 
Generel drøftelse af parkeringsforholdene omkring Rungsted 
Bytorv og Hørsholm Midtpunkt. Punktet kommer på dagsordenen 
i Miljø- & Planlægningsudvalget. Når dette sker orienteres 
Erhvervsrådet. 
 
 

7) Præsentation af Aktivitetsudvalgets planer for aktiviteter i 2018  

 
o Lisbeth Dalgaard fremlagde Aktivitetsudvalgets planer. 

Første tiltag er, at hele det lokale erhvervsliv i Hørsholm 
Kommune inviteres til arrangement om behovet for 
erhvervsudviklingen i Hørsholm Kommune. Emnet er 
Samskabelse. Mødet afholdes d.7. marts 2018 i 
Klædefabrikken. Skriftlig invitation følger. 

 
 

8) Sikkerhed i og omkring havnen. 
V/Knud E. Nordby fra Erhvervsforeningen Rungsted Havn. 
 

o Henrik Klitgaard og Jan Klit orienterede om nedsættelse 
af §17 stk. 4 udvalg, der skal tage sig af trygheden i 
kommunen. Erhvervsrådet vil høre nærmere, når 
udvalget er nedsat. 

o Der var fuld opbakning til §17 stk. 4 udvalget fra 
Erhvervsrådet. 

 
 

9) Trafikregulering på Hørsholm Allé/Usserød Kongevej. 
 

o Der er udfordringer for bilister mht. at komme ud fra 
Hørsholm Midtpunkt, hvilket medfører, at der tit er 
trafikprop.  
Trafikmåling har været på dagsordenen i Miljø- & 
Planlægningsudvalget. Hertil oplyser kommunen, at der 
er flere tiltag på vej, som skal forbedre de trafikale 
forhold.  
Når udvalget for trafiksanering har punktet på 
dagsordenen igen, sendes punktet ligeledes til 
Erhvervsrådet. 
 
Rapporten om Trafikanalysen sendes til Erhvervsrådet. 
 
 
 

 
10) Orientering om Jobmesse på begge sider af sundet d. 7. februar. 
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o Helsingør og Helsingborg har, igen i år, arrangeret en 

jobmesse på begge sider af sundet. Der opfordres til, at 
erhvervslivet deltager. Invitation er udleveret. 
 
 

 
11) Fremtidig mødeplan for Erhvervsrådet. 

 
o Fællesmøde for erhvervslivet i Hørsholm er d.7.3. 

Erhvervsrådsmøder for resten af året er torsdag d. 19.4., 
torsdag d.14.6. & tirsdag d.23.10. 

 

 

Udarbejdet af Erhvervsrådets sekretariat – Hørsholm Kommune 


