D.29.07.2019

Invitation til møde i Erhvervsrådet
Kære medlem i Erhvervsrådet
I inviteres hermed til Erhvervsrådsmøde

Tirsdag d. 13. august kl. 18.00 i mødelokale D2,
Rådhuset, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm

Benyt venligst indgang D på østsiden af Rådhuset.

Erhvervsservice
erhverv@horsholm.dk
www.horsholm.dk
Kontakt
Casper Slot Kibsgaard
Udviklingskonsulent
cib@horsholm.dk
Direkte tlf.
4849 3152
2127 8156

Adgangsvejledning vedlægges.
Vi serverer kaffe/te/vand samt en sandwich til mødet.
Dagsorden for mødet:
1) Meddelelser V/ Henrik Klitgaard
2) Bordet rundet V/ Kommunen
Hver forening får 2 minutter til at orientere om aktuelle tiltag og
fokusområder. Der kan ligeledes gives orientering om afholdte
arrangementer mv.
3) Dialog om erhvervsudvikling V/ Kim Kyhl Andersen og Oliver
Grundahl
Erhvervsrådet blev på forrige møde enige om, at
erhvervsudvikler Jan Kyhl Andersen får foretræde for
erhvervsrådets ekstraordinære møde. Kim Kyhl Andersen vil
sammen med arkitekt Oliver Grundahl præsentere sine ideer til
et potentielt projekt på Hørsholm Alle/Usserød Kongevej, som
han mener kan styrke detailhandlen i Hørsholm.
4) Orientering om KL’s casekatalog - Vejen til levende byer (”
sættes på til orientering. V/Kommunen.
”KL’s fokus er på, at detailhandlen er til stede i danske byer også i
fremtiden. Derfor har KL fastlagt fire pejlemærker, der skal
tilskynde kommunerne til at arbejde med deres
detailhandelsindsats. Samtidig indeholder kataloget en række
cases, der på hver deres måde bidrager med perspektiver,
løsninger og inspiration til at løfte indsatsen lokalt.” (Uddrag af
Forord)
Kataloget er vedlagt.
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5) Idedrøftelse af Erhvervsstrategi V/kommunen
Den nuværende erhvervsstrategi udløber i 2020, hvorfor der skal
udarbejdes en ny.
På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde i april besluttede
udvalget, at Erhvervsrådet skulle inddrages i processen og komme
med forslag til indhold af den kommende erhvervsstrategi.
Til inspiration til drøftelsen af den kommende erhvervsstrategi
har administrationen udarbejdet en synopsis. Synopsen
indeholder en række overskrifter med tilhørende stikord, som
kort beskriver, hvorfor afsnittet er (eller kan være) relevant.
Synopsen er vedlagt.
Til orientering vil Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget efter
sommerferien arbejde videre med udformningen af den
kommende erhvervsstrategi. Udvalget er dog enige om, at der
skal være en klar vision og et skarpt og afgrænset fokus i
erhvervsstrategien.
Se erhvervsstrategi 2015 – 2020
https://www.horsholm.dk/media/2811/erhvervsstrategi-20152020.pdf
6) Orientering om virksomhedsguiden V/ kommunen
Virksomhedsguiden.dk er navnet på Danmarks nye digitale
erhvervsfremmeplatform.
Virksomhedsguiden er det nye digitale redskab for virksomheder
og erhvervsfremmeaktører, der samler indhold og tilbud på tværs
af myndigheder og erhvervsfremmeaktører til gavn for
virksomhederne.
Erhvervsstyrelsen offentliggjorde platformen fredag den 28. juni,
og Virksomhedsguiden samler allerede nu vejledning på tværs af
16 forskellige myndigheder, de 6 nye erhvervshuse, kommunerne
samt erhvervsfremmetilbud fra over 80 erhvervsfremmeaktører.
Link til virksomhedsguiden
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/

Fremtidigt møde:
Tirsdag den 22. oktober kl. 18.00 – 20.00

Tilmelding på cib@horsholm.dk senest den 8. august 2019
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Udarbejdet af Erhvervsrådets sekretariat – Hørsholm
Kommune

3/3

