D.29.01.2020

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

Tirsdag d. 25. februar kl. 18.00 – 20.00 i mødelokale, Blok 13
1.sal.
Rådhuset, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm
Vi serverer kaffe/te/vand samt en sandwich til mødet.

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

Dagsorden for mødet:
1) Meddelelser V/ Henrik Klitgaard
Forslag
Erhvervsrådet tager formandens meddelelser og orienteringer til
efterretning.
2) Bordet rundet V/ Kommunen
Sagsfremstilling
Hver forening har ca. to minutter til at orientere om aktuelle
tiltag og fokusområder. Der kan ligeledes gives orientering om
afholdte arrangementer mv.
Forslag
Erhvervsrådet tager medlemmernes meddelelser og orientering
til efterretning.
3) Opsamling fra nytårskuren vedr. input til erhvervsstrategien V/
Kommunen
Baggrund
Opsamling på erhvervsstrategien vedr. de tre temadrøftelser (se
bilag 1) og andre bemærkninger, som fremkom og blev drøftet til
nytårskuren.
Drøftelserne vil indgå i udarbejdelsen af den endelige
Erhvervsstrategi 2020 – 2025.
Den videre proces for færdiggørelse af erhvervsstrategien:
- Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget behandler et revideret
udkast til strategien til april
- Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler et
revideret udkast til strategien sommeren 2020
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Erhvervsstrategien er vedhæftet som bilag 2.
Forslag
Erhvervsrådet drøfter nytårsdialogens input til erhvervsstrategi.
4) Høring om Hørsholmstrategien. Foreninger – herunder
erhvervslivets foreninger – er inviteret til at komme med input,
jf. mail herom til Erhvervsrådets medlemsforeninger. V/
Kommunen
Sagsfremstilling
Alle foreninger har mulighed for at deltage i den offentlige høring
om kommunens kommende udviklings- og planstrategi
(Hørsholmstrategien), med fokus på børneliv, byliv og
bæredygtighed.
Erhvervsrådets medlemmer har mulighed for at drøfte deres
overvejelser i den anledning.
Forslag
Erhvervsrådets medlemmer drøfter deres overvejelser vedr.
høringssvar om Hørsholmstrategien.
5) Orientering om kommunens (politikernes) dialog med
Fredensborg kommune vedr. detailhandel. V/ Kommunen
Sagsfremstilling
Erhvervsrådet drøfter løbende projektet om udvikling af
bymidten. Administrationen og formanden m.fl. orienterer.
Forslag
Erhvervsrådet tager orienteringen til efterretning.
6) Projekt om udviklingen af bymidten som handelscentrum. V/
Kommunen
Sagsfremstilling
Detailhandlen holder møde 28/1 og kan således melde tilbage på
den ønskede position ift. detailhandelsrapport/analyse –
herunder økonomi.
Forslag
Erhvervsrådet tager orientering fra Lisbeth Dalgaard til
efterretning.
7) Drøftelse af oplæg ” Invitation til mere og bedre samarbejde” –
jf. forrige møde. V/ Kommunen (BILAG)
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Sagsfremstilling
På mødet den 22. oktober 2019 præsenterede Copenhagen
Business HUB – Erhvervshus Hovedstaden (Jacob Clausager
Johansen) deres virke og hvordan de kan assistere de private
virksomheder (Se bilag 3).
Erhvervsrådets efterfølgende drøftelse af oplægget blev afbrudt
grundet tidnød.
Forslag
Erhvervsrådet drøfter sit udbytte af oplægget fra Copenhagen
Business HUB (CBH).
Drøftelsen kan tage udgangspunkt i følgende:
-

-

Er der en fornemmelse af, hvorvidt kendskabsgraden til CBH
har været stigende siden oplægget i oktober?
Har oplægget ført til drøftelser i de enkelte
medlemsorganisationer om, hvordan CBH kan hjælpe
virksomhederne?
Har erhvervsrådet eller medlemmerne i de enkelte
medlemsorganisationer gjort brug af eller overvejet at gøre
brug af CBH’s tilbudsvifte?

Tilmelding på cib@horsholm.dk senest d. 17.02.2020

Udarbejdet af Erhvervsrådets sekretariat – Hørsholm
Kommune
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