D. 9.10.2019

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

Tirsdag d. 22. oktober kl. 18.00 – 20.00 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) Flere tilflyttere til Hørsholm Kommune V/ Morten Slotved
Hørsholm Kommune har i 2019 lanceret en tilflytningskampagne
for at understøtte tilflytningen til Hørsholm. Borgmester Morten
Slotved vil fortælle om behovet for flere erhvervsaktive borgere i
byen, om kampagnen og målet med den. Kampagnesloganet er
”Det er konge at vokse op i Hørsholm” og er målrettet
børnefamilier i Københavnsområdet. Oplægget er også en
invitation til Erhvervsrådet og rådets netværk om at støtte op om
kampagnen så kampagnens budskaber kommer så bredt ud som
muligt. Efter borgmesterens oplæg vil der være en kort fælles
drøftelse i Erhvervsrådet om hvordan byen i fællesskab kan bakke
op om tilflytningstiltaget.
4) Copenhagen Business HUB – Invitation til mere og bedre
samarbejde V/ Kommunen eller Copenhagen Business HUB???
Relationschef fra Copenhagen Business HUB – Erhvervshus
Hovedstaden Jacob Clausager Johansen vil gerne i endnu tættere
dialog, både med kommunen og byens virksomheder.
Copenhagen Business Hub er Hørsholms kommunes tilbud til
lokale iværksættere og virksomheder om sparring og hjælp til
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deres idé eller virksomhed. Det kan være øget salg, IP rettigheder,
eksport eller digitalisering samt meget andet, der er
omdrejningspunktet. Mulighederne er mange, og det er gratis for
virksomhederne.
Copenhagen Business Hub arbejder med alle slags virksomheder,
fra den lille håndværker over den mellemstore videnvirksomhed
til den hurtigt voksende tech-startup. Copenhagen Business HUB
vil rigtig gerne sikre, at der er et godt kendskab til og forståelse af
deres tilbud – både internt i kommunen og ude hos
virksomhederne.
På mødet vil Copenhagen Business HUB – Erhvervshus
Hovedstaden nærmere præsenterer deres virke og hvordan de
kan assistere de private virksomheder.
5) Rammeaftaler for håndværkere. Indsendt af Kirsten Jensen
”Er noget om ramme aftaler for håndværker relevant i dette
forum.”

6) Planlægning af møder I 2020 V/ Kommunen
Administrationen foreslår følgende mødedatoer i 2020 i
tidsrummet kl. 18.00 – 20.00.
Der er taget hensyn til helligdage og ferieperioder, så som
vinterferien i uge 7 og efterårsferie i uge 42.
-

Den 25. februar
Den 9. juni
Den 27. oktober

Tilmelding på erhverv@horsholm.dk senest d. 17.10.2019

Udarbejdet af Erhvervsrådets sekretariat – Hørsholm
Kommune
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