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Godkendt referat fra Erhvervsrådsmødet den 19. april  

  

Tilstede: Henrik Klitgaard, Lisbeth Dalgaard, Birger Iversen, Jens-Peter 
Rasmussen, Knud E. Nordby, Linda Sjöström, Jørgen Quist Nielsen, 
Kristin Arendt, Peter Orebo Hansen, Lotte Cooper, Katrine Aare 
Langer, Anja Johansen & Casper Slot Kibsgaard.  

Afbud: Erik Lyngsøe, Jens Jakobsen, Peter Bøndergaard, Lars 
Christiansen, Kirsten Jensen & Lars Erik Grimstrup.   

 
1) Meddelelser v/ Henrik Klitgaard  

Der blev indledningsvist informeret om, at detailhandlen har 
holdt møde om de fremtidige udfordringer for bylivet og 
erhvervsdrivende i Hørsholm.  
Linda Sjöström oplyser at, Hørsholm Erhvervs Netværk (HEN), har 
afholdt generalforsamling med valg. Linda Sjöström (formand) og 
Peter Bøndergaard (næstformand) har begge valgt ikke at 
genopstille. Dette betyder, at der kommer nye repræsentanter i 
Erhvervsrådet. 
 

2) Orientering og drøftelse af mindre konsulentvirksomheders 
muligheder for at give tilbud/blive leverandør til kommunen V/ 
Linda Sjöström 
 
Baggrund og sagsfremstilling 
Flere HEN medlemmer har forgæves forsøgt at blive leverandør til 
kommunen, men har oplevet, at kun virksomheder med 
rammeaftaler kan komme i betragtning, hvilket synes at være et 
generelt problem for de små og mellemstore virksomheder. 
Derfor ønskes der en uddybning af kommunens indkøbsregler 
vedrørende opgaver indenfor liberale erhverv samt gode råd til 
virksomhederne om, hvordan de bedst kan komme i betragtning 
til løsning af kommunale opgaver. 
 
Med udgangspunkt i sagsfremstillingen var der et ønske om at 
fremlægge problemstillingen for Økonomiudvalget, da en 
ændring i kommunens indkøbspolitik skal vedtages i 
Økonomiudvalget. Der blev gjort opmærksom på, at en eventuel 
ændring af indkøbspolitikken vil være en tidskrævende proces. 
Vurderer Økonomiudvalget at indkøbspolitikken ikke umiddelbart 
skal ændres, vil Erhvervsrådet blive grundigt informeret om den 
nuværende indkøbspolitik af kommunens indkøbschef. 
Erhvervsrådet kan herefter tage stilling til, hvorvidt den vil 
arbejde videre med sagen. 
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3) Orientering om status for Cirkelhus-grunden V/ Jens-Peter 

Rasmussen  
 
Baggrund og sagsfremstilling 
Sagen om Cirkelhus-grunden var senest til dialog i Erhvervsrådet 
oktober 2017, hvor Ole Stilling informerede om processen med 
Cirkelhus-grunden. Centerchef Katrine Langer fra Miljø og Teknik 
vil orientere om den nuværende proces.  
 
Katrine Langer orienterede om den igangværende proces for 
Cirkelhus-grunden, hvor Fredensborg Kommune planlægger at 
opføre et nyt erhvervs- og boligområde. Fredensborg Kommune 
har ansøgt Erhvervsstyrelsen om at udvikle området i forbindelse 
med forslag til revision af landsplandirektivet for detailhandel i 
Hovedstadsområdet. Kommunen afventer svar på ansøgningen 
fra Erhvervsstyrelsen inden sommerferien. Fredensborg 
Kommune behandler desuden en sag på deres næste 
Økonomiudvalgsmøde, hvor Økonomiudvalget skal tage stilling til, 
om Cirkelhus-området skal udlægges i kommuneplanen som 
byområde. Dette vil kræve en ændring af kommunalplanen, 
hvilket også indebærer høring af nabokommuner. Kommunen 
undersøger i øjeblikket, hvordan og hvornår, der i givet fald skal 
gøres indsigelse mod projektet.  
 

4) Drøftelse af offentlig transport til og fra Hørsholm V / 
kommunen 

 
Baggrund og sagsfremstilling 

 
På Erhvervsrådsmødet den 15. januar 2018 blev 
transportmulighederne til og fra Hørsholm drøftet. Det blev 
besluttet at fortsætte drøftelsen på dette møde.   
 
Katrine Langer informerede om, at Trafikstyrelsen har varslet 
ændringer på Kystbanen, som bl.a. betyder færre afgange på 
stationerne, fald i antal rejsende og ingen direkte forbindelse til 
lufthavnen. Hørsholm Kommune har i samarbejde med de øvrige 
kystbanekommuner, henvendt sig til ministeren og vil forsøge at 
lægge et politisk pres på sagen. Desuden arbejdes der på en 
kommunikationsstrategi, der skal gøre opmærksom på, hvilke 
alvorlige udfordringer en forringelse af transportmulighederne vil 
tilvejebringe, både i forhold til rekruttering af kvalificeret 
arbejdskraft, tiltrækning af nye borgere til kommunen samt 
konsekvenserne for erhvervslivet.    
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5) Drøftelse af byggesag V/ kommunen 
 
Baggrund og sagsfremstilling 
På Erhvervsrådsmødet den 15. januar 2018 blev 
sagsbehandlingstiderne på byggesager drøftet. Det blev besluttet 
at fortsætte drøftelsen på dette møde.  

 
Katrine Langer orienterede om, at der bygges meget i kommunen, 
men at byggesagsbehandlingen opfylder de opstillede servicemål. 
Sagsbehandlingstiderne for et-familiehuse er dog højere end de 
burde være og det hænger sammen med en kraftig stigning i 
antal ansøgninger. De seneste år har der været stort fokus på 
kategorien erhvervs- og etageejendomme, hvor kommunen i stort 
set alle sager opfylder sagsbehandlingstiden. Der er mange 
restriktioner og fredninger i Hørsholm, hvorfor mange byggesager 
er tidskrævende og komplicerede og ofte kræver dispensationer 
og høringer. Mange kommuner har ikke disse udfordringer og 
andre kommuner afviser på forhånd at give tilladelse til 
byggesager, der kræver dispensation.  
 
Medlemmerne i Erhvervsrådet drøftede de mange plansager og 
lokalplaner, der er igangsat, PH Park, revisioner af diverse 
byplaner mv.  

 
6) Drøftelse af notat vedrørende Hørsholms fremtid V / Lisbeth 

Dalgaard 
 
Baggrund og sagsfremstilling 
Baggrunden for drøftelsen er dialogmødet den 7. marts, som var 
det første tiltag, hvor aktivitetsgruppen, med udgangspunkt i et 
eksternt oplæg om Hørsholms demografiske sammensætning, 
boligpriser, Gallups Nulpunkts undersøgelse mv., debatterede, 
hvordan Hørsholm også fremadrettet skal være en attraktiv by, 
både for erhvervslivet og for borgerne.   
 
Punktet sammenkobles med punkt 7, da dialogen på mødet 
handlede om, hvordan Hørsholm bedst imødegår fremtidens 
udfordringer særligt for byens erhvervsdrivende. 
Lisbeth Dalgaard oplyste, at 25 personer har tilmeldt sig til at 
bidrage med den videre proces med udviklingen af Hørsholm. 

 
7) Orientering om Fremtidens Byliv I Hørsholm V/ Jørgen Quist 

Nielsen & Henrik Klitgaard 
 
Baggrund og sagsfremstilling 
På mødet vil der blive orienteret om dialogen fra mødet den 4. 
april omhandlende de udfordringer, detailhandlen i Hørsholm 
oplever.   
 
 



 

 

  
  

 

 

4/4 

 
 
Mødet omhandlede Hørsholms udfordringer med at bevare et 
attraktivt by- og handelsliv, som også på lang sigt kan tiltrække 
kunder, både fra Hørsholm og omegn.  
Både på møderne den 4. og 7. april og på nærværende møde var 
der bred enighed om, at der skal tænkes både kreativt og 
innovativt og at alle interesserede borgere skal inddrages i 
processen, således at en kommende forandring bliver bredest 
muligt forankret.  
 
På baggrund af en politisk proces skal der fremlægges en 
handleplan med forslag til, hvordan særligt bymidten kan 
udvikles. Desuden var der dialog om, at udarbejdelse af den 
kommende handleplan inspireres af eksterne virksomheder med 
erfaring i byudvikling.   
Alle var indforstået med, at processen skal fremskyndes mest 
muligt, da det haster, hvis bylivet skal bevares og udvikles. Dette 
skal særligt ses i lyset af udviklingen af Cirkelhus-grunden, som 
kan presse handelslivet i Hørsholm.   

 

Fremtidige møder: 

Torsdag den 14. juni kl. 18.00 – 20.00  

Tirsdag den 23. oktober kl. 18.00 – 20.00 

 

Udarbejdet af Erhvervsrådets sekretariat – Hørsholm Kommune 

 
 
 
 
 
 

 

        


