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Godkendt referat fra Erhvervsrådsmødet den 14. juni  

Tilstede: Henrik Klitgaard, Lisbeth Dalgaard, Birger Iversen, Jens-Peter 
Rasmussen, Knud E. Nordby, Oluf Ravn, Kristina Skalbjerg Sejersen, 
Jørgen Quist Nielsen, Jens Jakobsen, Lars Christiansen, Kristin Arendt, 
Sune Johansson, Anne-Sophie Rasmussen, Peter Orebo Hansen, Peter 
Juul Andersen, Lotte Cooper & Casper Slot Kibsgaard.  

Afbud: Lars Erik Grimstrup, Kirsten Jensen.  

 

 
1) Meddelelser V/ Henrik Klitgaard   

 
Referat 
Kristin Arendt orienterede om at:  
- Kongevejen skal forskønnes henover sommeren 
- Parkeringsplads bag gågaden skal fornyes med start fra juni. 

Interessenter vil blive inviteret til planlægningsmøde, hvor 
processen skal koordineres nærmere. 

 
Henrik Klitgaard orienterede om Tryghedsudvalgets arbejde (§ 17 
stk. 4) med at skabe tryghed i potentielt utrygge områder i 
Hørsholm. I rådets arbejde vil relevante interessenter blive 
inviteret til dialog om aktuelle indsatser i specifikke områder.  
 
Henrik Klitgaard ønsker at lægge op til en politisk drøftelse af 
kommunens indkøbspolitik set i relation til kommunens 
leverandører og handlende.  

 
2) Orientering og drøftelse af notat om prioritering af indhold på 

horsholm.dk V/ kommunen  
På Erhvervsrådsmødet den 15. januar drøftede rådet 
Kommunens hjemmeside og opfordrede kommunen til at gøre 
sitet mere imødekommende og brugervenligt. Samme drøftelse 
foregik på dialogmødet den 7. marts.  
På mødet vil kommunen redegøre for kommunens hjemmeside.   

  
Referat 
Centerchef Sune Johansson redegjorde for, hvordan kommunens 
nye hjemmeside er mere overskuelig og tidssvarende bl.a. ved, at 
den nu kan tilgås via en mobiltelefon. Hjemmesiden er desuden 
blevet datadrevet, hvilket betyder, at de mest søgte emner 
kommer på forsiden.  
 
Der skal udarbejdes en brandinghjemmeside, hvor interessante 
tiltag mv. kan promoveres og brande kommunen.  
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Rådet tog orienteringen til efterretning og opfordrede til, at 
kommunens hjemmeside også rummer en form for velkomst til 
potentielt nye borgere og virksomheder. 

 
 

3) Drøftelse af helhedsplanen for stationsområdet i Rungsted V/ 
Jens-Peter Rasmussen  
Med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens vedtagelse af 
helhedsplanen ønskes det drøftet, hvad dette indebærer samt 
hvilke muligheder Hørsholm Erhvervsråd har/kan få i forbindelse 
med det videre arbejde med områdets udvikling. 
 
Til orientering gøres der opmærksom på, at kommunen holder 
særskilte dialogmøder, både for borgere og interessenter, 
heriblandt Erhvervsrådet, hvor der orienteres om baggrunden for 
Kommunalbestyrelsens beslutning om at udarbejde en samlet 
plan for stationsområdet og om den videre proces. Dette for at 
sikre en plan med bred opbakning og ejerskab.  
Erhvervsrådet vil modtage en invitation.    
 
Referat 
Rådet drøftede den nuværende status samt den videre proces for 
udviklingen af Stationsområdet. Rådet blev desuden informeret 
om, at der vil ske frasalg af de af kommunens bygninger, der ikke 
længere har brugsmæssig eller strategisk betydning for driften af 
kommunens kerneopgaver. Formålet med strategien er at 
prioritere kernevelfærden ved at optimere bygningsdriften.  
 
For yderligere information se budgetaftalen for 2018-2021.  
Der henvises til side 2-3 i linket. 
Budgetaftale  

   
4) Opfølgning på kommunens planer og initiativer ift. udviklingen 

af bymidten V/ Henrik Klitgaard 
 
Referat 
Fredensborg Kommunes planer for Cirkelhusgrunden blev 
diskuteret. Der var enighed om at fokusere på fordele for 
Hørsholms byudvikling, idet kommunen sammen med 
erhvervslivets organisationer vil sætte turbo på udvikling af 
bymidten. 
 
Administrationen udarbejder til augustkonferencen på grundlag 
af input fra de berørte erhvervsforeninger forslag til en proces for 
udviklingen af Hørsholm bymidte. Erhvervsrådet vil, på det 
kommende Erhvervsrådsmøde til oktober, få mulighed for at 
kommentere på forslaget.   

 

Næste møde: 

  

https://www.horsholm.dk/media/2664/budgetaftale-2018-2021.pdf
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Tirsdag den 23. oktober kl. 18-20.  

 

Udarbejdet af Erhvervsrådets sekretariat – Hørsholm Kommune.  


