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Godkendt referat fra Erhvervsrådsmødet den 11. juni 2019  
Tilstede: 
Henrik Klitgaard, Lisbeth Dalgaard, Birger Iversen, Kirsten Jensen, Jørgen 
Quist Nielsen, Tine Junget, Jens-Peter Rasmussen, Morten Slotved, Jan 
Klit, Peter Orebo Hansen, Peter Juul Andersen, Lotte Cooper & Casper Slot 
Kibsgaard.  
 
Afbud: 
Thorkild Gruelund, Jan Dombernowsky, Bent Rønne, Lars Christiansen, 
Jens Jakobsen, Lars Erik Grimstrup, Knud E. Nordby.    

 
Dagsorden for mødet:  
 

1. Meddelelser. V/ Henrik Klitgaard   
 

Referat: 
Erhvervsrådet er enige om, at erhvervsudvikler Jan Kyhl 
Andersen får foretræde for erhvervsrådet på erhvervsrådsmødet 
til august 2019. Kim Kyhl Andersen vil præsentere sine ideer til et 
potentielt projekt på Hørsholm Alle/Usserød Kongevej, som han 
mener kan styrke detailhandlen i Hørsholm.  

 
 

2. Bordet rundet. V/ foreningerne 
Hver forening får 2 minutter til at orientere om aktuelle tiltag og 
fokusområder. Der kan ligeledes gives orientering om afholdte 
arrangementer mv.  
 
Referat: 
- Kongevejscentret: Orientering bl.a. om, at butikkerne har 

mistet omsætning ved den uventet langtrukne renovering af 
Usserød Kongevej. Omsætningsfaldet har kostet bundlinje, 
da man disponerede efter en kortvarig renovering. 

- Hørsholm Midtpunkt: Orientering bl.a. om, at Midtpunktet 
har fået nye trapper. 

- Hørsholm Erhvervs Netværk: Orientering bl.a. om, at en ny 
bestyrelse er konstitueret. Foreningen kæmper med at få 
udlejet deres lokaler, tiltrække nye medlemmer og involvere 
medlemmerne i foreningens arrangementer. 

- Gågadeforeningen: Orientering bl.a. om, at foreningen har 
vanskeligt ved at aktivere medlemmerne, og at der er 
planlagt relativt få arrangementer i løbet af året. Foreningen 
så gerne, at flere erhvervsdrivende i gågaden blev medlem af 
foreningen. Foreningen spurgte til, hvorfor Trommen endnu 
ikke har meldt sig ind i gågadeforeningen.   

- Håndværksforeningen: Orientering bl.a. om, at det går godt, 
men det er de sædvanlige medlemmer, der driver 
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foreningen. Der er ingen medlemsfremgang. Møllens Dag er 
annulleret grundet sammenfald med Sjælsø rundt.  

- Rungsted Handels og Erhvervsforening: Efterspurgte en 
status på udviklingen af Stationsområdet. Kommunen 
orienterede om status på processen og bl.a. om hvilke 
bygninger, der skal bestå, og om at der skal etableres en 
institution for børn og unge.  

   
 
3. Orientering om aktiviteter i Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelse. V/ borgmesteren 
 

Referat: 
Borgmesteren orienterede om den nye erhvervsfremmelov og 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som skal bidrage til at 
styrke udviklingen i dansk erhvervsliv. Det sker ved at fremme en 
sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret 
erhvervsfremme- og turismeindsats for virksomheder på tværs af 
hele Danmark.    
 
Erhvervsfremmebestyrelse skal igangsætte og finansiere 
decentrale erhvervsfremmeindsatser, der tager højde for 
forskelle i de regionale og lokale erhvervsmæssige udfordringer, 
muligheder og prioriteter. 
 
Bestyrelsen råder over midler fra EU's strukturfonde og midler til 
decentral erhvervsfremme, herunder turisme. 
 
Danmarks Erhvervsfremme består af 17 medlemmer. Morten 
Slotved er en del af bestyrelsen.  
 
Se også Erhvervsfremmebestyrelsen 

 
 
4. Orientering om Team Hørsholm “Det lokale engagement”. V/ 

Kommunen.  
Kommunen vil præsentere Team Hørsholm for Erhvervsrådet. 
 
Referat: 
Borgmesteren fortalte om skabelsen af Team Hørsholm. 
 
Formålet med Team Hørsholm er at yde økonomiske støtte til 
lokale eliteidrætsudøvere. Team Hørsholm er et samarbejde 
mellem Hørsholm Kommune og det private erhvervsliv. 
Netværket består af 21 betalende virksomheder. Der er plads til 
25 virksomheder. Netværket mødes 4 gange årligt.    

 
 

https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/
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Drøftelserne under punkterne 5, 7, 8 og 9 refereres samlet 
under pkt. 5 

 
 
5. Evaluering af Erhvervsrådet – opsamling på undersøgelsen. 

V/Kommunen. 
På det foregående erhvervsrådsmøde i februar godkendte 
Erhvervsrådet det fremlagte spørgeskema til evaluering af 
Erhvervsrådet.  
 
Evalueringen er gennemført, og undersøgelsens resultater blev 
forelagt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 21. maj. 
Undersøgelsen skal ligeledes forelægges Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen. 
 
Udvalget tog orienteringen til efterretning og tilkendegav, at 
Erhvervsrådet bør fortsætte. 
 
Udvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen, at valggruppe 2 udpeger en repræsentant 
til Erhvervsrådet blandt medlemmerne af Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget. 
 
Der udarbejdes budgetønske vedr. bevilling til Erhvervsrådets 
fortsatte virksomhed. 
 
Evalueringen samt sagsfremstillingen til kommunens Erhvervs- 
og Beskæftigelsesudvalg og ØU/KB vedlægges.     

 
 Bilag: 

- Sagsfremstillingen til Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget. 
- Evaluering af Erhvervsrådet - analyserapport. 

 
Referat, pkt. 5: 
Erhvervsrådet tilsluttede sig med stemmefordelingen 5-1, at 
valgruppe 2 får en repræsentant i Erhvervsrådet.  
 
Referat, pkt. 7, 8 og 9:  
Erhvervsrådet drøftede samarbejdet mellem Erhvervsrådet og 
kommunens politikere og administration. 
 
Detailhandlen mindede om, at de gerne vil orienteres og 
inddrages i udviklingen af centrale byggeprojekter i Hørsholm. 
Detailhandlen mener der mangler kommunikation og samspil 
mellem de 3 årlige møder. Såvel det politiske niveau som 
Erhvervsrådet er indstillet på at optimere samarbejdet, dele 
informationer som gavner begge partner og som skaber tryghed 
og transparens. Erhvervsrådet henstiller til at benytte løbende, 
orienterende rundsendelser via mail. 
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Det blev besluttet at holde et ekstraordinært Erhvervsrådsmøde 
den 13. august 2019.   

 
 

6. Orientering om KL’s casekatalog - Vejen til levende byer. 
V/Kommunen. 
”KL’s fokus er på, at detailhandlen er til stede i danske byer også i 
fremtiden. Derfor har KL fastlagt fire pejlemærker, der skal 
tilskynde kommunerne til at arbejde med deres 
detailhandelsindsats. Samtidig indeholder kataloget en række 
cases, der på hver deres måde bidrager med perspektiver, 
løsninger og inspiration til at løfte indsatsen lokalt.” (Uddrag af 
Forord) 
 
Kataloget er vedhæftet. 
 
Referat: 
Punktet udsættes til det ekstraordinære møde den 13. august 
2019. 

 
 

7. Hvordan opleves arbejdet i erhvervsrådet. Indsendt af: Lisbeth 
Dalgaard, Birger Iversen, Jørgen Quist Nielsen & Jens Jakobsen. 
 
Giver arbejdet i Erhvervsrådet mening og bruger vi hinanden 
optimalt? 
 
Referat: 
Se pkt. 5 

 
 

8. Detailhandlen oplever, at der foregår en del, som i princippet 
burde forbi Erhvervsrådet til udtalelse, men som ”glider” videre 
uden. Indsendt af: Lisbeth Dalgaard, Birger Iversen, Jørgen Quist 
Nielsen & Jens Jakobsen. 
 
Vi ser, at diverse ”developer” projekter/forslag bliver behandlet 
(adm./politikere) og kommenteret (politikere) i lokalpressen, 
uden foregående præsentation og dialog i erhvervsrådskredsen 
(evt. blot som mail korrespondance rundt i kredsen). 
 
Vi oplever, at vi bruger tid og kræfter (også uden for møderne), 
der i virkeligheden er spild, når der alligevel ikke lyttes. 
 
Vi oplever, at de tidligere ”borgmestermøder” fungerede bedre, 
og at der blev lyttet mere. Efter møderne oplevede vi også, at der 
blev sat konkrete handlinger i gang. 
 
Referat: 
Se pkt. 5. 
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9. Hvordan fungerer samarbejdet i kommunen - 
politikere/administration? Trækker alle på samme hammel? 
Indsendt af: Lisbeth Dalgaard, Birger Iversen, Jørgen Quist Nielsen 
& Jens Jakobsen. 
 
Senest var erhvervsrådskredsen indkaldt til møde om 
detailhandelsanalyse. Alle (inkl. deltagende politikere) troede, at 
vi skulle tale om den undersøgelse, vi har efterlyst i mange år, 
men det viste sig så, at administrationen var i gang med en helt 
anden analyse… Det virkede meget mærkeligt… 
Arbejdet omkring Hørsholms byudvikling og det der sker ift 
Fredensborg opleves også at køre i to - ikke koordinerede - spor 
(administrationssporet afkoblet fra det politiske spor). Men det 
kan være, at det er koordineret, vi ser det bare ikke… 
  
Referat: 
Se pkt. 5 
 

Fremtidigt møder: 
Tirsdag den 13. august 2019 kl. 18.00 – 20:00       
Tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 18.00 – 20.00  
 
Udarbejdet af Erhvervsrådets sekretariat – Hørsholm Kommune 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

       


