Den 14. december 2021

Referat af møde i Erhvervsrådet og Bysamarbejdet

Onsdag d. 1. december 2021 kl. 18.00 – 20.00

Afholdt på Rådhuset, Slotsmarken 13, 1. sal, møderum MC14
samt over Microsoft Teams (via link i mødeindkaldelsen)

Erhvervsservice
erhverv@horsholm.dk
www.horsholm.dk
Kontakt
Peter Juul Andersen
Job, Borger og Erhverv
pja@horsholm.dk
Direkte tlf.
6070 4804

Bysamarbejdet er et offentligt-privat samarbejde, der har til
formål at styrke bymidten og fremme bylivet generelt i Hørsholm
Kommune. Bysamarbejdet præsenterede sig på Erhvervsrådets
møde i januar 2021.
På Erhvervsrådets møde d. 18. maj 2021 blev det besluttet, at
bysamarbejdets medlemmer har observatørstatus på
Erhvervsrådets møder, hvis medlemmerne ikke er udpeget som
medlem af Erhvervsrådet, og at medlem af Kommunalbestyrelsen Ann Lindhardt deltager i de punkter, der omhandler
Bysamarbejdet, samt at Peter Jønsson, leder af Kulturhus
Trommen, og Lisbeth Chabert, salgschef på Ugebladet, fremover
bliver en del af Erhvervsrådet.
Ligeledes har medlemmer af Erhvervsrådet, som ikke er
medlemmer af Bysamarbejdet, observatørstatus ved punkterne
ang. Bysamarbejdet.

(Ann Lindhardt (V), deltager i pkt. 1-3 som udpeget medlem af
Bysamarbejdet.)

Dagsorden

Bysamarbejdet
1) Bysamarbejdet har valgt rådgiver til handlingsplan og analyse.
v. administrationen (BILAG) (15 minutter)
Sagsfremstilling
I forbindelse med valget af rådgiver til handlingsplan og analyse
fik Hørsholm Bysamarbejde tilbud fra tre forskellige rådgivere
(COWI, Retail Institute Scandinavia og Mindshare), som afgav
tilbud på en analyse af fremtidens detailhandel og en
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handlingsplan for konkrete indsatser på kort og lang sigt. Retail
Institute Scandinavia blev udpeget som rådgivere til opgaven.
Det første skridt i processen er at samle relevante aktører såsom
ejendomsejere, butikker etc. til workshops for at kortlægge
udfordringer og potentialer. Dernæst vil rådgiver afholde en
midtvejsworkshop med Bysamarbejdet, hvor deltagerne bliver
præsenteret for et idékatalog med forskellige scenarier. Her skal
de prioritere konkrete initiativer og handlinger, der kan gøre
bymidten mere attraktiv på kort og lang sigt.
Retail Institute Scandinavia vil bruge idékataloget som grundlag
for efterfølgende at interviewe Hørsholm borgere og få en bedre
forståelse for behov og ønsker ift. detailhandlen. Processen vil
munde ud i en analyse og handlingsplan for Hørsholm bymidte
(se uddybning af processen i bilaget).
Forslag
Bysamarbejdet tager orienteringen til efterretning.
Referat
Administrationen uddybede sagsfremstillingen. Thorkild Gruelund
(Gågadeforeningen) mindede om, at det er “hårdt arbejde” at få
fat i alle butikker, ikke mindst når det kommer til finansieringen.
Bysamarbejdet tog orienteringen til efterretning.

Bysamarbejdet
2) Forslag om at Bysamarbejdet bliver primus motor for
aktiviteter på torvet (15 min.)
Sagsfremstilling
Springvandet på Torvet ved Apotekerbygningen blev ødelagt for
ca. 1 år siden pga. oversvømmelse af elektronikken, og det vil
koste ca. 600.000 kr. at reparere det. Derfor har man politisk
besluttet at anvende arealet til kulturelle og sociale aktiviteter i
en prøveperiode på et par år.
Det foreslås, at Bysamarbejdet bliver primus motor for udvikling
af aktiviteterne og at det bliver koblet sammen med den
nuværende proces, som Retail Institute Scandinavia er i gang
med.
Forslag
Det indstilles,
o at Erhvervsrådet og Bysamarbejdet drøfter forslaget, og
o at Bysamarbejdet beslutter, om Bysamarbejdet er primus
motor for udvikling af aktiviteter på torvet
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Referat
Mødet tilsluttede sig, at Bysamarbejdet er primus motor for
udvikling af aktiviteter på torvet.
Henrik Klitgaard nævnte at konceptet Social Grill kunne være
oplagt at have på torvet. Han foreslog at invitere Morten fra
Social Grill til at fortælle om projektet en dag. Mødet var enige
om først at sætte rammerne og derefter finde indhold mv. Fx
undersøge om der er nogle lokale aktører.
Der blev mindet om kommende dialogmøde om lokalplan for den
Nordlige Bymidte. Mødet d. 9. december er ikke et
beslutningsmøde, men et præsentations- eller startmøde. Det
blev understreget at det er vigtigt at Bysamarbejdet bliver
inddraget tidligt i processen.
Det blev besluttet at administrationen arrangerer et møde i
januar med Udvikler, hvor Bysamarbejdet har mulighed for at
give inputs.

Bysamarbejdet og Erhvervsrådet
3) www.horsholm-rungsted.dk – status og planer for 2022 (20
min.)
Sagsfremstilling
Vibeke og Maria, som driver den nævnte hjemmeside, besøger
Erhvervsrådet og Bysamarbejdet og orienterer om planerne for
horsholm-rungsted.dk i 2022.
Forslag
Erhvervsrådet og Bysamarbejdet tager orienteringen om
horsholm-rungsted.dk til efterretning.
Referat
Dagsordenpunktet udgik, da Vibeke og Maria havde måttet
melde forfald.
Erhvervsrådet drøftede i stedet
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Igangværende og kommende aktiviteter for opfyldelse af Parismålene og for øget biodiversitet (NYT PUNKT)
Sagsfremstilling
Paris-målene
Hørsholm Kommune er nu officielt trådt ind i DK2020-projektet,
finansieret af Realdania og faciliteret af den grønne tænketank
CONCITO. Samarbejdet dækker nu alle danske kommuner med
undtagelse af to. Projektet skal hjælpe kommunerne med at
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udarbejde en klimaplan, der overholder Parisaftalens klimamål
om ”netto nul”-udledning i 2050 og samtidig viser at kommunens
klimatilpasning også sikrer borgerne mod de negative effekter
der følger med de uundgåelige klimaforandringer.
Klimaplanen skal være omfattende, langsigtet og konkret og
dække alle aktiviteter indenfor kommunegrænsen. Det er således
ikke nok, at kommunen selv kan vise at de kommunale institutioner overholder kravene til udledning, eller at den sætter ind
på de områder vi har myndighedsrolle over (opvarmning,
bygningsreglement mv). Der er behov for at inddrage virksomheder og borgere for at få disse som medspillere, da lang de
største udledninger stammer fra deres aktivitet. Uden dette vil
det ikke være realistisk at nærme sig målsætningen. Derfor
ønsker kommunen samarbejde med aktører, herunder
medlemmer fra Erhvervsrådet.
Udledningernes fordeling i kommunen vises i lagkagediagrammet
herunder:

Biodiversitet
Naturen er presset, og vi skal gøre vores til at vende nedgangen i
biodiversiteten til fremgang. I Hørsholm kommune er vi
ambitiøse på området. Vi vil være Vild Med Vilje og vi Inviterer
erhvervsrådet og kommunens virksomheder til at gå med i den
vilde omstilling.
Vild Med Vilje handler om, at vi skal tænke vores grønne
områder på nye måder. Vi skal skabe gode levesteder for dyr og
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planter og det gør vi bl.a. ved at udnytte de åndehuller vi
allerede har.
I 2021 og 2022 afprøver Kommunen en række vilde tiltag for at
øge biodiversiteten og naturoplevelser på vores egne arealer.
Parallelt med de praktiske tiltag, udarbejder Hørsholm Kommune
en biodiversitetsstrategi, der skal understøtte et bredt og
langsigtet arbejde med biodiversitet.
Men vi kan ikke nå i mål alene. Vi har brug for at virksomhederne
er med. Til foråret lancerer vi en konkurrence, hvor haveejere,
boligforeninger og virksomheder kan konkurrere om at blive
Hørsholms vildeste have eller grønne område. Vinderen kåres i
sensommeren 2022, så alle opfordres til allerede nu at planlægge
og iværksætte initiativer for biodiversitet i haverne.
Hvorfor skal I være med?
- Tag ansvar for biodiversiteten og vær med til at styrke den
bæredygtige udvikling, fx ved at blive partner i Vild Med Vilje.
- Synliggør virksomhedens grønne profil overfor kunder og
samarbejdspartnere, ved fx at deltage i konkurrencen
”Hørsholms Vildelse Virksomhed”
- Få kickstartet omlægning af jeres grønne områder, med
Hørsholm-frøblanding, der består af lokale vilde blomster og
urter.
Se mere om Hørsholm Kommunes arbejde på:
https://www.vildmedvilje.dk/horsholm/

Referat
Erhvervsrådet drøftede orienteringen og tog den til efterretning.
Flere medlemmer gav udtryk for ønske om at deltage i samarbejderne, som Hørsholm Kommune søsætter.
Præsentationerne vedlægges.

Erhvervsrådet
4) Meddelelser v. formand Henrik Klitgaard (10 min.)
Forslag
Erhvervsrådet tager formandens meddelelser og orienteringer til
efterretning.
Referat
Formanden orienterede om, at
a. der pågår en konstitueringsproces efter valget til
Kommunalbestyrelsen
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b. Kommunalbestyrelsens sag på møde g.d. vedr. Format mv.,
og at lokalplan vedr. Bymidten skal prioriteres højest.
c. Kokkedal Station er solgt betinget af godkendt lokalplan
d. Der afholdes Nytårskur d. 24. januar 2022 i Klædefabrikken.
Man enedes om vedr. b) at mødes straks (evt. over Teams), når
der er anledning vedr. detailhandel.
Erhvervsrådet tages med på råd, når der vedr. c) skal drøftes
detailhandel i Kokkedal stationsområde.

Erhvervsrådet
5) Bordet rundet v. foreningerne (15 min.)
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.
Referat
Havneforeningen har netop afholdt valg til bestyrelsen.
Formanden er genvalgt. Man har netop afholdt årligt
orienteringsmøde med 120 deltagere om bl.a. havneprojekt og
svindelsag. Der er opsat mere videoovervågning foranlediget af
en del tyveri. Der er opsat vejbump.
I Midtpunkt er man i gang med renovering. Der er netop afholdt
valg til bestyrelsen. Der er kommet et par nye butikker.
SuperBrugsens fremtid i Midtpunkt er usikker. Øvrige butikker
virker til at køre ok.
Ugebladet orienterede om igangværende redaktionelle og
kommercielle aktiviteter.
Hørsholm Erhvervsnetværk (HEN) er kommet godt i gang efter
sommerferien og har haft tre arrangementer og har deltaget i
Hørsholmløbet. Har fået base i Frivilligcentret, og det fungerer
fint, men der mangler sted til medlemsmøder.
Kongevejscentret har haft fælles juletræstænding. Næsten alle
lejerne er tilbage på pre-corona omsætning. Der er en del
vedligeholdelse i gang, herunder en del hængepartier og en
kommende ombygning. Generalforsamling afholdes primo 2022.
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På Rungsted Bytorv går det fornuftigt mht. driftssituation og
udlejning.
I Gågaden har oktober-november været lidt stille, men nu er der
mere gang i omsætningen. De ser frem til aktiviteter med
Trommen i 2022. Medlemssituationen er noget ustabil. Udsat
generalforsamling afholdes i næste uge.

Erhvervsrådet
6) Orientering om Kommunalbestyrelsens aftale om budget 20222025, v. formand Henrik Klitgaard (BILAG budgetaftalen) (15
minutter)
Sagsfremstilling
Udgangspunktet for budgetaftalen er Kommunalbestyrelsens
samlede strategi for udviklingen af Hørsholm kommune:
Hørsholmstrategien. Det er visionen, at Hørsholm vil begejstre
ved at være fælles om det gode liv. Det er væsentligt for
aftaleparterne at prioritere investeringer i børneliv, byliv og
bæredygtighed i budgettet de næste fire år for at sikre
fremtidens Hørsholm.
Blandt andet kan her nævnes, at en samlet Kommunalbestyrelse
har aftalt en massiv investering i udviklingen af Rungsted havn de
næste mange år, så havnen bliver en attraktiv oase for alle, og
der investeres i byliv andre steder bl.a. udvides Hørsholm
Midtpunkt, som vil styrke byliv, boliger og vores detailhandel,
ligesom barokhaven etableres, et klubhus bygges til
udendørsidrætterne og bysamarbejdet fortsætter.
Det velfungerende bysamarbejde mellem lokalpolitikere og
aktører fra Hørsholms detailhandel og kulturområde fastholdes.
Formålet er at styrke detailhandlen i bymidten og skabe endnu
bedre rammer for fællesskaber og byliv i Hørsholm. Der afsættes
500.000 kr. i 2022 og 300.000 årligt fra 2023 og frem. Der
gennemføres en lokal branding af de mange aktiviteter, der
finder sted i Hørsholm kommune, herunder med den lokale
hjemmeside horsholm-rungsted.dk, som finansieres af midler
inden for erhverv og turisme.
Der gennemføres en innovationsfestival i sommeren 2022 om
diversitet med deltagelse af unge, erhvervsliv, iværksættere,
forskere og andre aktører for ind- og udlandet. Der afsættes
200.000 kr. i 2022 udover 300.000 kr., der allerede er afsat.
Forslag
Erhvervsrådet tager orienteringen om budgettet til efterretning.
Referat
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Erhvervsrådet tog orienteringen om budgettet til efterretning.

Erhvervsrådet
7) Den seneste tids udvikling i ledigheden (administrationen) (10
min.)
Sagsfremstilling
Af tabellen nedenfor ses udviklingen i ledighed mv. siden januar
2020. Af pladshensyn er kun hver anden måned medtaget.
Borgere ansat i fleksjob er medtaget. Bemærk at data for
september for især A-dagpenge og sygedagpenge ikke er
endelige, jf. tabelnoten.

Forslag
Erhvervsrådet tager orienteringen om udviklingen i ledigheden til
efterretning.

Referat
Kommunen orienterede desuden om kommunens igangværende
bestræbelser på at genstarte den virksomhedsrettede indsats og
om, at virksomhederne ofte har for travlt til at kunne tage imod
borgere med behov for en placering i virksomheden.
Erhvervsrådet tog orienteringen til efterretning.

Erhvervsrådet
8) Eventuelt
Der afholdes Nytårskur d. 24. januar 2022 kl. ca. 17-21 i
Klædefabrikken. Der er dog en risiko for, at Nytårskuren må
aflyses på grund af restriktioner eller forsigtighed ifm. corona.
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Kristian N. Jensen og resten af Erhvervsrådet takkede hinanden
for godt samarbejde, idet Kristian N. Jensen udtræder af
Kommunalbestyrelsen.
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