Den 09. juni 2022

Invitation til møde i Erhvervsrådet og Bysamarbejdet

Onsdag d. 15. juni 2022 kl. 18.00 – 20.00

Mødet afholdes på Rådhuset, Slotsmarken 13, 1. sal, møderum
MC14
Dagsorden

Erhvervsservice
erhverv@horsholm.dk
www.horsholm.dk
Kontakt
Jørgen Westphal
Center for Job, Borger og
Erhverv
jowe@horsholm.dk
Direkte tlf.
29 45 19 51

1. Meddelelser v. formand Henrik Klitgaard
Bl.a. om Innovationsfestival, udvikling af den nordlige bymidte, salg af
Jagt- og Skovbrugsmuseets ejendom o.a.

2. Bordet rundt v. foreningerne m.fl.

3. Forberedende Grunduddannelse (FGU) og praktik i
virksomheder, v. Tommy H. Widriksen, rektor for FGU Øresund
Forslag
Erhvervsrådet tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Rektor for den Forberedende Grunduddannelse FGU Øresund Tommy H.
Widriksen ønsker at knytte relation kommunerne i området og til
områdets private virksomheder. Endvidere ønsker Tommy at orientere om,
hvad den ret nye FGU er for en størrelse, herunder om målgruppen, om
praktikker og mål med erhvervstræning og specifikt om FGU Øresund, som
er Hørsholms lokale FGU.

4. Drøftelse af ejendomsmæglernes brug af ”Til Salg” skilte på
offentlige grund, v. Erik Fraas
Forslag
Erhvervsrådet drøfter ejendomsmæglernes brug af ”Til Salg” skilte på
offentlige grund.
Sagsfremstilling
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Jeg ser ofte – især Home, som har ”Til Salg” skilte for enden af vejen med
pile til den ejendom, som er til salg. Det samme er gældende, når huset er
solgt, så sættes et solgt skilt over.
Salgsskiltene er også markedsføring af mægleren, og det bør ikke ske på
offentlige arealer. ”Til salg” skilte bør kun sættes på grundstykket på den
ejendom, som er til salg.
Alternativt bør alle håndværkere også kunne sætte skilte op for enden af
vejen, om at de f.eks. er ved at skifte badeværelse nede i nr. 22 eller
totalentreprenøren, som er at renovere et hus, kan reklamere om det for
enden af vejen. Nemlig.com burde også kunne sætte et skilt op med
oplysninger om, hvilke husstande som de regelmæssigt sælger til etc.
Jeg tænker ikke det er lovligt, og at Hørsholm Kommune bør sende en
skrivelse til ejendomsmæglerne i kommunen.
Fra administrationen: Center for By og Miljø (BOM) oplyser, at man er i
færd med at skrive til ejendomsmæglerne.

5. Dialog/diskussion samt beslutning om, hvordan vi sikrer et
værdifuldt og konstruktivt samarbejde mellem erhvervsråd og
KB mellem møderne, v. Lisbeth Dalgaard
Forslag
Erhvervsrådet drøfter og tager evt. stilling til punkterne i
sagsfremstillingen.
Sagsfremstilling
A. Skal der evt. nedsættes fælles arbejdsgrupper omkring vigtige
emner? F.eks.:
i.
hvordan kan vi sammen sikre kvalificeret arbejdskraft
(medarbejdere/elever/etc.) til vores virksomheder)?
ii.
Hvordan sikrer vi, at Byudvikling afstemmes med allerede
eksisterende detailhandel/Bysamarbejdets planer?
iii.
Hvordan kommer virksomheder (og borgere) hurtigt over
på grøn energi?
B.

Hvordan får vi vores borgmester involveret i Bysamarbejdet – f.
eks. ift. murstensejerne. Skal det initieres via Erhvervsrådet eller?

C. Hvordan medtages Erhvervsrådets indstilling til KB om at undgå
yderligere detailhandel i Kokkedal Stations projektet?

6. Opdatering af kommissoriet for Erhvervsrådet v.
administrationen
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Forslag
Erhvervsrådet drøfter det vedlagte udkast til et opdateret kommissorium
og tiltræder udkastet ifm. forelæggelse for Kommunalbestyrelsen.
Sagsfremstilling
Det eksisterende kommissorium for Erhvervsrådet er fra 2017 og trænger
til opdatering, særligt vedr. rådets konstituering og relationen til
Bysamarbejdet. Kommissoriet findes på Erhvervsrådets afsnit af
kommunens hjemmeside sammen med arkivet for rådets dagsordener og
referater.
Der er flere medlemmer af Bysamarbejdet end dem, som p.t. bliver
inviteret til erhvervsrådsmøderne. Medlemskredsen er potentielt meget
bred, da alle interesserede kan tilmelde sig via hjemmesiden. Hvordan vi
afgrænser den kreds, der skal inviteres til erhvervsrådsmøderne?

7. Bysamarbejdet: Kommende arrangementer og initiativer

Forslag
Erhvervsrådet tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Hørsholm Bysamarbejde vil informere om kommende arrangementer og
initiativer, v. Bysamarbejdet (f.eks. Lisbeth, Birger eller Jens).

8. Orientering om strategisk partnerskab om anlægsarbejder

Forslag
Erhvervsrådet tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
For at optimere værdien og sikre kvaliteten i kommunens investeringer i
byggeri og vedligehold af ejendomme etableres et strategisk partnerskab
bl.a. med henblik på at udvikle et langvarigt samarbejde med de bedst
kvalificerede aktører. Punktet er drøftet og behandlet af Økonomiudvalget
d. 9. juni 2022 (v. Ole Stilling)

9. Yderligere møder i 2022
Som besluttet på erhvervsrådsmødet d. 8. marts 2022 er næste møde
onsdag d. 12. oktober kl. 18.00-20.00.

10. Eventuelt
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Bilag:
Eksisterende kommissorium for Erhvervsrådet, 2017
Udkast til opdateret kommissorium for Erhvervsrådet, 2022
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