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Invitation til møde i Erhvervsrådet     

Kære medlem i Erhvervsrådet 

Du inviteres hermed til Erhvervsrådsmøde 

 

Tirsdag d. 9. juni kl. 18.00 – 20.00 

Klædefabrikken, Lyngsø Allé 3. Indgang A – konferencesalen 

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

 
Dagsorden for mødet: 
 

1) Meddelelser V/ Henrik Klitgaard   
 

Forslag 
Erhvervsrådet tager formandens meddelelser og orienteringer til 
efterretning. 

 
 

2) Bordet rundet V/ alle 
 
Sagsfremstilling 
Hver forening har ca. to minutter til at orientere om aktuelle 
tiltag og fokusområder. Der kan ligeledes gives orientering om 
afholdte arrangementer mv. 
 
Erhvervsrådets medlemmer orienterer endvidere om den 
aktuelle situation ifm. corona, samt om hvilke udfordringer den 
enkelte forenings medlemmer befinder sig i nu og på længere 
sigt. 
 
Forslag 
Erhvervsrådet tager medlemmernes meddelelser og orientering 
til efterretning. 
 
 

3) Detailhandlens situation post corona fra centerformænd. Nye 
udfordringer? Nye løsninger? (Indsendt af Lisbeth D) 

 
Forslag 
Erhvervsrådet drøfter på baggrund af pkt. 2 udfordringer og 
mulige løsninger. 
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4) Status og orientering om Bymidtesamarbejdet fra gruppen – 
herunder info om fremdrift ift. analyserapport (Indsendt af 
Lisbeth D.) 
 
Sagsfremstilling 
Administrationen orienterer om status for bymidtesamarbejdet 
 
Forslag 
Erhvervsrådet tager administrationens orientering til 
efterretning. 

 
 

5) Kommunen orienterer om samtlige udviklingsplaner, der 
indeholder detailhandels m2 (Indsendt af Lisbeth D.) 

 
Sagsfremstilling 
Kommunen orienterer om samtlige udviklingsplaner, der 
indeholder detailhandels m2 således, at rådet får mulighed for at 
bidrage med viden, erfaring og evt. indgå i arbejdet. Det er her 
også vigtigt, at disse vurderes ift. arbejdet i Bymidtesamarbejdet. 
 
Forslag 
Erhvervsrådet drøfter, hvorledes rådet kan bidrage. 
 
 

6) Beskæftigelsessituationen post Corona. (Indsendt af Lisbeth D) 
 

Sagsfremstilling 
P.t er det vanskeligt at forudsige, hvorledes ledigheden vil 
udvikle sig fremadrettet. Det afhænger meget af, hvilken effekt 
krisen får på dansk økonomi og på, hvorvidt hjælpepakkerne til 
erhvervslivet forlænges.   
 
Forslag 
Erhvervsrådet drøfter beskæftigelsessituationen. 
 
[Evt. bilag 
Seneste tabel over udviklingen i ledigheden i Hørsholm siden 1. 
marts 2020] 
 

 


