Godkendt referat fra møde i Erhvervsrådet tirsdag den 31.
oktober 2017
Deltagere:
Henrik Klitgaard, formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.
Peter Antonsen, formand for Miljø- og Planlægningsudvalget
Peter Bøndergaard, Hørsholm Erhvervs Netværk
Linda Sjöström, Hørsholm Erhvervs Netværk
Kirsten Jensen, v/ Håndværkerforeningen
Lars Christiansen, v/Håndværkerforeningen
Lars Grimstrup, v/ Hørsholm Tømremesterforening
Birger Iversen, v/ Hørsholm Midtpunkt
Jørgen Quist Nielsen, v/ Gågadeforeningen
Knud E. Nordby, v/ Rungsted Havn
Jens Peter Rasmussen, v/ Rungsted Handels- & Erhvervsforening
Jens Jakobsen, v/ Handelsforeningen for Hørsholm og Omegn
Lisbeth Dalgaard, v/ Centerforeningen Kongevejscentret

D. 22.11.2017
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2929 9401

Peter Orebo Hansen, direktør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Ole Stilling, direktør for By- og Ejendomsudvikling, Teknik og Miljø
Allan Ludvigsen, Arbejdsmarkedschef
Lotte Cooper, Erhvervskonsulent
Afbud:
Ingen
Dagsorden for mødet:
1) Drøftelse og godkendelse af tidligere udsendte udkast til
kommissorium.
Kommissorium godkendt med en enkelt redaktionel ændring.
Det godkendte kommissorium vedhæftes.
2) Planlægning og igangsættelse af aktiviteter iht. Erhvervsrådets
ansøgning om rammebudget v/Linda Sjöström Hørsholm
Det blev besluttet at nedsætte et aktivitetsudvalg som arbejder
videre med forslag til disponering af budgettet.
Udvalget består af Linda Sjöström, Hørsholm Erhvervsnetværk,
Kirsten Jensen som repræsentant for
Håndværkerforeningen/Tømrermesterforeningen,
Lisbeth Dalgaard og Birger Iversen fra detailforeningerne.
Kontaktperson er Linda Sjöström. Aktivitetsudvalget fremlægger
sit forslag på næste møde i Erhvervsrådet.
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3) Drøftelse af dækningsafgiften i Hørsholm Kommune v/ JensPeter Rasmussen – Rungsted Handels-og Erhvervsforening
Jens Peter Rasmussen fremlagde punktet med ønsket om at få
fjernet eller nedsat dækningsafgiften for at tilgodese
erhvervslivet. Således at uligheden fjernes for erhvervsdrivende.
Dette gav anledning til en debat om fordele og ulemper ved
dækningsafgiften.
Det blev besluttet, at kommunen udarbejder et notat om
dækningsafgiften, der drøftes på næste møde i Erhvervsrådet.
4) Drøftelse af parkeringsforholdene ved Rungsted
Bytorv/Rungsted Station v/ Jens-Peter Rasmussen – Rungsted
Handels-og Erhvervsforening
Jens Peter Rasmussen redegjorde for udfordringerne vedr.
parkeringsforholdene ved Rungsted Station/Bytorv.
Det blev besluttet at punktet om parkeringsforholdene sættes på
dagsordenen for næste møde i Erhvervsrådet.
5) Drøftelse af arealanvendelse på Østre Stationsvej, nord for
Rungsted Station v/ Jens-Peter Rasmussen – Rungsted Handels-og
Erhvervsforening
Jens Peter Rasmussen orienterede om, at der ligger forladte huse
på stedet
Peter Antonsen orienterede om ejerforholdene på Østre
Stationsvej. DSB ejer husene og grunden.
6) Drøftelse af arealanvendelse efter evt. salg/nedrivning af
Fritidshuset og Ulvemosehuset v/ Jens-Peter Rasmussen –
Rungsted Handels-og Erhvervsforening
Henrik Klitgaard orienterede om at Fritidshuset og
Ulvemosehuset bliver udbudt samlet til salg. Udbudsmateriale er
endnu ikke udarbejdet.
Bygningerne er ikke fredet og ny ejer kan derfor river bygningerne
ned. Ved nybyg, tillades kun boliger og ikke detail.
Henrik Klitgaard orienterede ligeledes om, at de omtalte
institutioner flyttes til nyere og mere moderne lokaler. Der er dog
endnu ingen projekter udarbejdet. Ligesom der heller ingen
lokaler eller bygninger fundet. Forældrene samt de berørte
medarbejdere vil blive inddraget i projektet, som en naturlig del
af processen.
7) Drøftelse af forholdene omkring Rungsted Ladegård og
arealerne i tilknytning hertil v/ Jens-Peter Rasmussen – Rungsted
Handels-og Erhvervsforening
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Jens Peter Rasmussen spurgte ind til planerne for Rungsted
Ladegaard. Peter Antonsen orienterede at Rungsted Ladegaard
har fået ny ejer og dennes vision om at bringe det hele op til god
standard igen, hvilke er rigtig godt i gang.
8) Kommuneplanforslaget-status efter høringsudløb v/ Jens-Peter
Rasmussen – Rungsted Handels-og Erhvervsforening
Peter Antonsen orienterede om at fristen for høring er udløbet.
Kommuneplansforslaget behandles i Miljø- og
Planlægningsudvalget d.23.november.
9) Diskussion af planerne for Cirkelhusgrunden samt øvrige

kommunale byggeplaner – såvel boliger som detailhandel
V/ Lisbeth Dalgaard, Købmand Meny v/købmand Dalgaard
Ole Stilling orienterede om processen og nævnte i den
forbindelse, at det forventes, at sagen skal i høring.
Høringstidspunktet kendes endnu ikke. Erhvervsrådet blev
orienteret om status og den videre proces.
Erhvervsrådet havde på denne baggrund en indledende drøftelse
af planerne og konsekvenserne for detailhandlen i Hørsholm.
Det blev besluttet at Erhvervsrådet vil arbejde konstruktivt videre
med sagen via en møderække, der kan klæde Erhvervsrådet på til
at afgive høringssvar, når den forventede høring af planerne
iværksættes.
Erhvervsrådet vil i særlig grad være opmærksom på planernes
konsekvenser for trafikken og mindstestørrelser for butikkerne.
10) Orientering og drøftelse om DI`s Undersøgelse om
erhvervsklimaet i kommunerne. V/Kommunen
Udsat til næste møde.
11) Orientering og drøftelse om Dansk Byggeri undersøgelse om
kommunernes erhvervsvenlighed. V/Kommunen
Udsat til næste møde.
12) Fremtidig mødeplan for Erhvervsrådet.
Næste møde i Erhvervsrådet afholdes mandag d.15.januar 2018
kl. 18.
13) Evt.
Fremover vil der ikke være et ”eventuelt” på dagsordnerne. I
stedet vil der som punkt 1 på de fremtidige dagsordner være et ”
meddelelser”.
Referent Lotte Cooper
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