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Godkendt – referat fra møde i Erhvervsrådet  

Tilstede: Henrik Klitgaard, Jan Klit, Lisbeth Dalgaard, Birger Iversen, 
Jens-Peter Rasmussen, Kirsten Jensen, Jan Dombernowsky, Thorkild 
Gruelund, Jørgen Quist Nielsen, Kim Kyhl, Peter Juul Andersen, Lotte 
Cooper & Casper Slot Kibsgaard.   

 
Afbud: Knud E. Nordby, Lars Erik Grimstrup, Jens Jakobsen, Lars 
Christiansen, Bent Rønne, Peter Orebo Hansen. 
 
Dagsorden for mødet: 
 

1) Meddelelser V/ Henrik Klitgaard   
 

Referat: 
Vedrørende Cirkelhusgrunden: 
Henrik Klitgaard orienterede om, at der er nedsat en følgegruppe 
bestående af Jan Klit, Anne Ehrenreich og Henrik Klitgaard. 
Følgegruppen vil følge udviklingen af Cirkelhusgrunden og 
deltage i relevante møder om udviklingen af projektet.  

 
2) Bordet rundet V/ Kommunen 

Hver forening får 2 minutter til at orientere om aktuelle tiltag og 
fokusområder. Der kan ligeledes gives orientering om afholdte 
arrangementer mv.  
 
Referat:  
- Thorkild Gruelund: Gågadeforeningen er i dialog med 

kommunen om afholdelse af en kulturdag. Gruelund ærgrer 
sig over udviklingen med detailhandlens store udfordringer. 

- Birger Iversen: Hørsholm Midtpunkt kæmper fortsat med 
butikker, der åbner og lukker.  

- Lisbeth Dalgaard: Der har været indbrud, tyveri og røveri i 
Kongevejscentret. Man er i dialog med politiet herom.  
Kongevejscentret har arrangeret et walk and talk 
arrangement med Chris MacDonald. Stemningen for 
initiativet er positiv.  

- Jørgen Qvist Nielsen: Er i dialog med Lars Seier om udvikling 
af en vinterskøjtebane på Apotekertorvet.  

- Jens-Peter Rasmussen: Nævnte det forestående møde om 
butiksområdet på Rungstedtorv. Et møde han ser frem til.   

- Jan Dombernowsky: Hørsholm Erhvervs Netværk (HEN) 
kæmper med få lejere, og da det er ganske svært at tiltrække 
nye lejere, truer en lukning af udlejningen.  

- Kirsten Jensen: Håndværkerforeningen kæmper ligeledes 
med at tiltrække nye medlemmer. 

 
3) Dialog om erhvervsudvikling V/ Kim Kyhl Andersen og Oliver 

Grundahl  
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Erhvervsrådet blev på forrige møde enige om, at 
erhvervsudvikler Kim Kyhl Andersen får foretræde for 
erhvervsrådets ekstraordinære møde. Kim Kyhl Andersen vil 
sammen med arkitekt Oliver Grundahl præsentere sine ideer til 
et potentielt projekt på Hørsholm Alle/Usserød Kongevej, som 
han mener kan styrke detailhandlen i Hørsholm.  
 
Referat: 
Kim Kyhl præsenterede projektet, som udover et større antal 
lejeboliger også vil omfatte erhvervslejemål indeholdende en 
biograf, en større udvalgsvarebutik med elektronik og en større 
lavpris-detailvarebutik. Det er væsentligt at nævne, at projektet 
stadigvæk kun er på tegnebrættet, og at der ikke er truffet nogle 
endelige beslutninger vedrørende projektets udformning eller 
eksistens.     

 
Der fulgte efterfølgende en dialog i erhvervsrådet om forskellige 
betragtninger og synspunkter på det fremlagte projekt.  
Et enig erhvervsråd mente ikke, at projektet vil tilføre byen en 
positiv udvikling ift. detailhandlen.  

 
Man var positivt indstillet over for denne type indslag og 
drøftelser på Erhvervsrådets møder. 

 
4) 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 vedlagt. 
 
Referat: 
Drøftelsen blev taget i sammenhæng med punkt 5. 

 
5) Idedrøftelse af Erhvervsstrategi V/kommunen 

Den nuværende erhvervsstrategi udløber i 2020, hvorfor der skal 
udarbejdes en ny.  
På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde i april besluttede 
udvalget, at Erhvervsrådet skulle inddrages i processen og komme 
med forslag til indhold af den kommende erhvervsstrategi.  
 
Til inspiration til drøftelsen af den kommende erhvervsstrategi 
har administrationen udarbejdet en synopsis. Synopsen 
indeholder en række overskrifter med tilhørende stikord, som 
kort beskriver, hvorfor afsnittet er (eller kan være) relevant.  
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Synopsen er vedlagt. 
 
Til orientering vil Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget efter 
sommerferien arbejde videre med udformningen af den 
kommende erhvervsstrategi. Udvalget er dog enige om, at der 
skal være en klar vision og et skarpt og afgrænset fokus i 
erhvervsstrategien. 
 
Se erhvervsstrategi 2015 – 2020  
Horsholm.dk Erhvervsstrategi  
 
Referat: 
Erhvervsrådet ser gerne, at den kommende Erhvervsstrategi 
gøres mere konkret, handlingsorienteret og målbar, således det 
bliver mere tydeligt, hvorvidt målsætningerne i strategien indfris, 
og hvem der har ansvaret for de forskellige handlinger. 
 
Derudover ser Erhvervsrådet gerne, at kommunen indtager en 
mere aktiv rolle i forbindelse med at promovere detailhandlen i 
kommunen. 
  
Erhvervsrådet anbefalede følgende yderligere fokusområder: 
 
➢ Fysisk planlægning – skal bl.a. sikre, at byplanlægningen har 

fokus på at koncentrere detailbutikker og byudvikling i den 
nuværende bymidte. 

➢ Kulturliv og erhvervsliv – skal sikre fokus på et tættere 
samspil mellem kulturlivet/kulturarrangementer og 
erhvervslivet. 

 
Erhvervsrådet anbefalede, at FN’s verdensmål på en relevant 
måde indarbejdes i erhvervsstrategien, da dette kan styrke 
Hørsholms brand.   

 
6) Orientering om virksomhedsguiden V/ kommunen 

Virksomhedsguiden.dk er navnet på Danmarks nye digitale 
erhvervsfremmeplatform.  
Virksomhedsguiden er det nye digitale redskab for virksomheder 
og erhvervsfremmeaktører, der samler indhold og tilbud på tværs 
af myndigheder og erhvervsfremmeaktører til gavn for 
virksomhederne.  
Erhvervsstyrelsen offentliggjorde platformen fredag den 28. juni, 
og Virksomhedsguiden samler allerede nu vejledning på tværs af 
16 forskellige myndigheder, de 6 nye erhvervshuse, kommunerne 
samt erhvervsfremmetilbud fra over 80 erhvervsfremmeaktører. 
 
Link til virksomhedsguiden 
Virksomhedsguiden.dk  
 

https://www.horsholm.dk/media/2811/erhvervsstrategi-2015-2020.pdf
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/
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Referat: 
Punktet blev ikke behandlet, men henvist til at medlemmerne 
selv orienterer sig. 
 

 

Fremtidigt møde: 

Tirsdag den 22. oktober kl. 18.00 – 20.00 

 

Udarbejdet af Erhvervsrådets sekretariat – Hørsholm 
Kommune 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

       


