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Referat fra møde i Erhvervsrådet     

Tirsdag d. 12. januar 2021 kl. 18.00 – 20.00 

 

Fremmødte: 
Henrik Klitgaard, Birger Iversen, Jan Dombernowsky, Knud Nordby, Tine 
Junget, Jens Jakobsen, Thorkild Gruelund, Lisbeth Dalgaard, Jan H. Klit, 
Kristian Nørgaard, Lotte Cooper, Ole Stilling, Peter J. Andersen.  
Gæster: Susanne Krogh Petersen, Vibeke Høgild, Maria Dahl &. Anne Sofie 
Sørensen. 
Referent: Casper S. Kibsgaard. 
 
Afbud: 

Brian Banke, Lars Christiansen, Lars Erik Grimstrup, Kirsten Jensen. 
 
Referat: 
 

1) Meddelelser v. Henrik Klitgaard  
 

Forslag 
Erhvervsrådet tager formandens meddelelser og orienteringer til 
efterretning.  
 
Referat 

- Brian Banke fra Meny er nyt medlem og erstatter Jens-Peter 

(Rungsted) 

- Plantorama åbner til foråret en butik i Hørsholm. Jobcentret er i 

dialog med Plantorama om potentielle jobåbninger til 

kommunens ledige – og til andre ledige i regionen. 

- Kommunens rammeudbud for håndværkerydelser er annulleret. 

Der udarbejdes nyt udbud ud fra en anden model. 

- Kommunens virksomhedsservice foretager opkald til byens 

virksomheder 

2) Bordet rundet v. Foreningerne 
 
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 

- Knud Nordby: Processen med modernisering af havnen i gang. 
Eftersom der er mange forskellige typer virksomheder med 
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forskellige behov, foretages der interview af alle virksomheder. 
Parkeringsproblemet er der fundet en god løsning på.  
Det er vigtigt, at Havnens og den planlagte modernisering 
kommer med i lokalplanen i nødvendigt omfang.   

- Thorkild G: Hvad er tanker omkring torvet – nu hvor springvandet 

er væk? Skal der være en stadeplads i den sydlige ende? 

- Jens Jakobsen: Bymidten er øde. Afventer en åbning.  

- Birger Iversen. Ikke megen aktivitet i Midtpunktet.  

Midtpunkt ønsker, at en lokalplan, hvor der samles mest mulig 

handel og aktivitet i bymidten, således der ikke sker en udvanding 

og ser det som en dårlig ide at opføre yderligere dagligvarehandel 

i Kokkedal området.  

- Lisbeth Dalgaard. Ny køkkenbutik med hård Corona-opstart. 

Butikkerne venter på kompensation.  

- Jan D. Holdt seneste medlemsmøde i oktober 2020. Ser frem til 

medlemsaktivitet. Har flyttet adresse i Frivillig Centret. 

- Jan H. Klit. Der er gang i lokalplanerne. 

3) Erhvervshus Hovedstaden v. Senior Forretningsudvikler Susanne 
Krogh Petersen  
 
Sagsfremstilling 
Senior Forretningsudvikler Susanne Krogh Petersen fra 
Erhvervshus Hovedstaden besøger Erhvervsrådet og orienterer 

om udvalgte ydelser og tilbud. 
 
Forslag 
Erhvervsrådet drøfter oplægget og kan stille uddybende 
spørgsmål vedr. Erhvervshusets ydelser og tilbud til Susanne K. 
Petersen.  
 
Referat 

- Præsentation af, hvad EHHS tilbyder af hjælp til virksomhederne. 

- Dialog med Erhvervsrådet bl.a. om fremtidige fysiske møder om 

potentielle fremtidige samarbejder. 

 
4) Introduktion til Bysamarbejdet v. Anne Sofie Elgaard Sørensen, 

projektleder og byplanlægger i Hørsholm kommune 
 

Sagsfremstilling 
Bysamarbejdet er et offentligt-privat samarbejde, der har til 
formål at styrke bymidten og fremme bylivet generelt i Hørsholm 
Kommune. I Bysamarbejdet tror vi på, at fremtidig udvikling skal 
ske med afsæt i et lokalt forankret fundament. Derfor står vi nu 
overfor et spændende arbejde, hvor vi skal skabe dialog og 
opbygge relation mellem Bysamarbejdet, lokale ildsjæle og 
erhvervsdrivende i Hørsholm Kommune.  
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Hvis du brænder for Hørsholm og vil være med til sætte dit præg 
på byens udvikling, har du nu mulighed for at blive en del af et 
stærkt, tværfagligt og frivilligt netværk.  
 
Forslag 
Erhvervsrådet drøfter oplægget og stiller uddybende spørgsmål 
til Anne Sofie Sørensen.  
 
Referat 

- Præsentation af bymidtesamarbejdet. (se vedhæftede oplæg) 

 

Erhvervsrådets bemærkninger: 
- Coronasituationen vanskeliggør bymidtesamarbejdet. Fysiske 

møder kan aktivere flere i samarbejdet.  

- E-handlen er styrket med Coronasituationen og gør 

bymidtesamarbejdet og organiseringen heraf endnu mere 

presserende. 

- Alle medlemmer i Erhvervsrådet skal have rapporten om første 

fase i Bysamarbejdet. Der opfordres endvidere til at alle 

interessenter er velkommen til at blive en del af Bysamarbejdet. 

Der skal findes økonomiske ressourcer til at drifte det fortsatte 

arbejde eks. i form af en bykoordinator/projektkoordinator. 

 

5) Hørsholm-Rungsted-hjemmeside v. Vibeke Høgild og Maria Dahl 
 
Sagsfremstilling 
Vibeke Høgild og Maria Dahl præsenterer deres initiativ om en 
Hørsholm-Rungsted-hjemmeside for by, borgere, handelsliv mv. 
Erhvervsrådet drøfter muligheder for at komme videre med 
projektet.  
 
Forslag 
Erhvervsrådet drøfter initiativet. 
 
Referat 

- Præsenterede deres ambitioner for Hørsholm bl.a. ved at der 

skabes mere opmærksomhed på de mange muligheder og 

aktiviteter, der foregår i Hørsholm. (se vedhæftede oplæg). 

- Har brug for markedsføring af hjemmesiden og økonomi til 

projektet. 

- Initiativtagerne ønsker at lave et komplet overblik over alle 

erhvervsdrivende/detail etc.  ønsker at finde økonomiske midler 

til at få etableret det som virksomhed. De ønsker at alle skal 

bidrage med at tale byen op! 

 

6) Beskæftigelsessituationen v. Kommunen  
 
Sagsfremstilling  
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Under COVID-19 er flere end normalt blevet ledige - også i 
Hørsholm: Hvis ledigheden i perioden februar til juli 2020 måned 
havde udviklet sig som i de samme måneder 2019, ville vi i juli 
2020 have haft ca. 170 færre ledige borgere, end det nu er 
tilfældet. 
 
Så i stedet for ca. 900 ledige borgere har vi derfor pga. COVID-19 
knap 1.100 ledige borgere i juli måned. Det er en ærgerlig 
udvikling, som rammer mange borgere og giver travlhed i 
jobcentret. 
 
Langt de fleste af kommunens borgere (tre ud af fire) pendler ud 
af kommunen for at arbejde. Udviklingen i ledigheden i Hørsholm 
har således ikke direkte sammenhæng med lokale virksomheders 
situation.  

 
Forslag  
Erhvervsrådet drøfter beskæftigelsessituationen. 
 
Referat 

- Orientering om ledighedssituationen. Ledigheden er steget med 

15 pct. i forhold til hvor vi normalt ville ligge på nuværende 

tidspunkt. Det er bl.a. marketing, salg og restaurationsbranchen, 

som er ramt af ledighed. Ledighedsstigningen er relativ lav i 

Hørsholm. 

- Jobcentret gør flere nye tiltag foruden serviceopkaldene og 

partnerskabsaftaler. 

- Der gennemføres workshops, hvor fokus også er at ændre den 

lediges jobmål og præferencer. Og evt. opkvalificering i 

forbindelse med brancheskift. 

- Der ses nye brancher/professioner blandt de ledige, f.eks. enkelte 

piloter og andre fra flybranchen.  

- Virksomhedsservice vil over den kommende tid igen foretage 

serviceopkald mhp. at være nysgerrig på virksomhedernes 

situation pt. under Corona og spørge til, om der er noget, vi som 

kommune/jobcenter kan hjælpe med, herunder afdække behovet 

for rekruttering/fastholdelse af medarbejdere. 

- På den måde kan vi få nye relationer og måske opfange en åbning 

for et jobmatch 

7) Opprioritering af virksomhedsrettede indsatser for de ledige v. 
Kommunen  
 
Baggrund  
Kommunalbestyrelsen har besluttet at sætte yderligere skub i 
jobcentrets arbejdet med virksomhedsplaceringer. Der kan være 
tale om både praktik og løntilskud, som i nogle tilfælde kan 
tilrettelægges i kombination med opkvalificering og efter-
/videreuddannelse. Jobcentret skal øge antallet af placeringer i 
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virksomheder og skal desuden fokusere på at finde plads på 
virksomhederne til borgere med andre problemer end ledighed 
og med behov for støtte. 
 
Forslag 
Der ønskes en drøftelse af, hvordan kommunens jobcenter og 
kommunens virksomheder kan samarbejde om at realisere 
strategien om en styrket virksomhedsrettet indsats for 
kommunens ledige. 
 
Referat 

- Der skal flere i virksomhedsrettet aktivering jf. politisk beslutning. 

Derfor kommer jobcentret mere ud til virksomhederne i den 

kommende periode. Jobcentret vil bl.a. gennemgå sine 

partnerskabsaftaler med virksomhederne om praktik og 

løntilskudsmuligheder og evt. søge at indgå nye. 

- Ideen til styrket samarbejde er at give de mere udsatte borgere et 

minikursus i den funktion, som borgeren skal varetage. Det ligger 

i jobcentrets værktøjskasse og skal tydeliggøres overfor 

virksomhederne. 

- Lisbeth Dalgaard vender tilbage med supplerende bemærkninger 

til inspiration 

 

8) Status på byggeprojekter i kommunen v. Kommunen  
 
Sagsfremstilling 
Lisbeth Dalgaard har ønsket af få en status på byggeprojekter i 
kommunen, herunder projekter, der omhandler detailhandlen.   
 
Forslag  
Administrationen orienterer om byggeprojekter – herunder 
særligt dem med interesse for detailhandlen. 
 
Referat 

- Ole stilling orienterede om igangværende byggeprojekter i 

kommunen 

- Repræsentanterne for erhvervslivet frarådede i enighed en 
etablering af en dagligvareenhed på 1200 m2 ved Kokkedal 
station og pointerede, at det er bymidten der skal styrkes og ikke 
en yderligere decentralisering. 
 

9) Planlægning af møder I 2021 v. Kommunen  
Administrationen foreslår følgende mødedatoer i 2021 i 
tidsrummet kl. 18.00 – 20.00. Der er taget hensyn til helligdage og 
ferieperioder. 
 
- Tirsdag d. 18. maj 2021  
- Tirsdag d. 2. november 2021 
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Referat 
- De foreslåede mødedatoer blev tiltrådt. 

 
 
 

 


