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Godkendt referat fra møde i Erhvervsrådet den 9. juni 2020  
 
Tilstede 
Knud E. Nordby, Thorkild Gruelund, Birger Iversen, Kristian N. Jensen, Tine 
J. Røhling, Henrik Klitgaard, Lisbeth Dalgaard, Jan Dombernowsky, Jan Klit, 
Peter J. Andersen, Lotte Cooper, & Casper S. Kibsgaard.   
 
Afbud 
Jens-Peter Rasmussen, Lars Erik Grimstrup, Jens Jakobsen,  
Kirsten Jensen, Lars Christiansen, Ole Stilling. 
 
 
 

1) Meddelelser V/ Henrik Klitgaard   
 

Forslag 
Erhvervsrådet tager formandens meddelelser og orienteringer til 
efterretning. 
 
Referat 
Formanden orienterede om bl.a. fremrykning af anlægsprojekter 
for 80 mio. kr. Der holdes informationsmøde for lokale 
håndværksvirksomheder den 10/6.  

 
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. 
 
Referat 
Kongevejscentret: Coronasituationen har ramt meget forskelligt 
blandt centrets butikker. Nogle er lukket, andre har haft en god 
indtjening. 
 

Hørsholm Erhvervs Netværk. Foreningen er ikke ramt 
nævneværdigt af situationen. Har både aflyst og gennemført 
møder i Corina-perioden. 
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Hørsholm Midtpunkt: Omsætningen er sine steder nede med 80 
pct. og flere butikker kæmper pt. Der har været konkurser, men 
de fleste butikker klarer sig. Der er snart orienteringsmøde om 
facaderenovering af centret.  
 
Gågadeforeningen: Situationen er meget sammenlignelig med 
Kongevejscentret, hvor nogle butikker har klaret sig bedre end 
andre. Der har været lidt polemik om koncerten den 19. juni, idet 
parkeringspladsen vil være afspærret. Administrationen vil se på 
muligheden for at få dispenseret parkeringsreglerne i området. 
Jan K. bringer det videre.  
 
Det blev drøftet, om kommunen en anden gang kan 
kommunikere bedre om alternative parkeringsmuligheder via 
annoncer og ikke blot via personlige meddelelser. Og så blev der 
også udtrykt glæde over koncerten, og at der ”sker noget”. 
 
Rungsted Havn: Situationen i havnen er udmærket, og der er 
f.eks. færre tyverier, end der plejer at være, hvilket formentlig 
skyldes bedre belysning mv. Havnen vil gerne have 
trafikregulering og bedre parkeringsforhold, men det beror på en 
lokalplanændring. Jan K. tager bemærkningen med til 
administrationen ift. at afdække mulighederne vedr. 
trafikreguleringen.  

 
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. 

 
Referat 
Man drøftede, at der er behov for et stærkere fællesskab, der 
støtter op om det lokale handelsliv. Der kan f.eks. udarbejdes en 
kampagne, som understøtter et stærkere samarbejde mellem 
byens forretningsdrivende. Der var enighed om, at det er en god 
idé at arbejde videre med en kampagne (en fælles platform), 
som understøtter det at handle lokalt. Det blev drøftet, at der 
skal hyres en projektleder til at drive projektet. Det er 
foreningerne/erhvervslivet, der skal drive et potentielt projekt 
herom.  
 
Det blev ligeledes drøftet, at afholdelse af en 
torvedag/streetfood arrangement (og andre sommeraktiviteter) 
vil tilføre byen noget nyt og spændende, som vil skabe yderligere 
aktivitet. 
 
Egedal Kommune handler lokalt i størst muligt omfang, hvilket 
der er politisk opmærksomhed om. 
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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. 
 
Referat 
Status er, at der har været afholdt opstartsmøde, og der er et nyt 
møde den 18. juni.  
 
Forud for det kommende møde inviteres foreningerne til at 
komme med skriftlige oplæg til processen. Først efter projektet 
er afklaret, kan der blive et mere præcist økonomisk overblik. 

 
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. 
 
Referat 
Der er en masse projekter i pipeline, hvoraf nogle er prioriteret i 
rækkefølge. Andre projekter er på tegnebrættet, men hvordan 
projekterne skal prioriteres, er der ikke politisk truffet beslutning 
om endnu.   
 
Jan K. oplyste, at kommunen ressourcemæssigt har været mere 
udfordret, end tilfældet er pt., hvilket bevirker, at der nu kan 
afsættes mere mandskab til at arbejde med udviklings-
processerne.  
 
Det blev udtrykt, at det kunne være relevant at drøfte 
udviklingsplaner på erhvervsrådsmøderne. 
 

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

Sagsfremstilling 
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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] 
 
Referat 
Pga. tekniske problemer var der ikke bilag. 
 
Erhvervsrådet drøftede mulighed for tættere samarbejde mellem 
jobcenter og erhvervsdrivende om håndtering af mulig stigende 
ledighed. Jobcentret er indstillet på dette. 
 
Jobcentret mangler pt. aftaler til ledige kandidater indenfor 
følgende:  
- Det administrative område   
- Lager/logistik  
- Udendørs/grønne områder. 
 
Jobcentret kan bidrage til mange forskellige former for 
almindelig rekruttering, da jobcentret har ledige kandidater med 
alle typer kompetencer.  

 
For yderligere information kontakt Lotte Cooper. 
 
 

Fremtidige møder:  
Tirsdag den 27. oktober kl. 18.00 – 20.00 
 
Udarbejdet af Erhvervsrådets sekretariat – Hørsholm Kommune 

 
 
 

 


