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Invitation til møde i Erhvervsrådet  

Kære medlemmer i Erhvervsrådet 

I inviteres hermed som aftalt til Erhvervsrådsmøde 

 

Torsdag d. 19. april kl. 18.00 – 20.00 i mødelokale D2,  

Rådhuset, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm 

 

Benyt venligst indgang D på østsiden af Rådhuset.  

Adgangsvejledning vedlægges. 

Vi serverer kaffe/te/vand samt en sandwich til mødet. 

 
Dagsorden for mødet: 
 

1) Meddelelser v/ Henrik Klitgaard  
 

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 SMV’erne. 
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. 
 

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.  
 

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

 
Baggrund og sagsfremstilling 

 
 

D.12.04.2018 
 
 

Erhvervsservice 
erhverv@horsholm.dk 

www.horsholm.dk 
 

Kontakt 
Casper Slot Kibsgaard 

Udviklingskonsulent 
cib@horsholm.dk 

Direkte tlf.  
4849 3152  
2127 8156 



 

 

  
  

 

 

2/3 

 
 

På Erhvervsrådsmødet den 15. januar 2018 blev 
transportmulighederne til og fra Hørsholm drøftet. Det blev 
besluttet at fortsætte drøftelsen på dette møde.   
 

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.  
 
For at kvalificere drøftelsen af punktet medfølger to 
dokumenter, som giver indblik i dels Hørsholms Kommunes egen 
byggesagsbehandling samt landsdækkende servicemål for 
sagsbehandlingstider for byggesager.   

 
Bilag 1: Status på byggesagsbehandling marts 2018  
Bilag 2: Fælles servicemål andet halvår 2017  
 

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 borgerne. For yderligere information se 
vedlagte bilag.  
 
Bilag 3: Referat fra Dialogmødet 
Bilag 4: Notat om Hørsholms Fremtid   

 
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.   
 
Bilag 5: Fremtidens byliv i Hørsholm  

 

Fremtidige møder: 

 
 
 
 



 

 

  
  

 

 

3/3 

 

Torsdag den 14. juni kl. 18.00 – 20.00  

Tirsdag den 23. oktober kl. 18.00 – 20.00 

 

Tilmelding på erhverv@horsholm.dk senest den 16.04.18 

 

Udarbejdet af Erhvervsrådets sekretariat – Hørsholm Kommune 
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