
 

 1/4 

Godkendt referat fra møde i erhvervsrådet 
 
Tilstede 
Henrik Klitgaard, Birger Iversen, Kirsten Jensen, Lars Christiansen, Jan 
Dombernowsky, Bent Rønne, Thorkild Gruelund, Jens Jakobsen, Jacob 
Clausager Johansen, Morten Slotved, Kristian N. Jensen, Peter Orebo 
Hansen, Peter Juul Andersen, Lotte Cooper, Charlotte Fossum & Casper 
Slot Kibsgaard.   
 
Afbud 
Jan klit, Lisbeth Dalgaard, Knud E. Nordby, Lars Erik Grimstrup, Jens-Peter 
Rasmussen. 
 
 

1) Meddelelser V/ Henrik Klitgaard   
 

Referat 
Lotte Cooper informerede om følgende arrangementer: 
 
- 31/10 – 2019: Velkomst- og informationsmøde for 

nystartede virksomheder 
- 21/11 – 2019: Workshop - Få succes som iværksætter 

o Link: Afsender Kolofon  
- 16/1 -2020: Workshop om tilbudsgivning og salg til 

kommuner  
- 23/1 – 2020: Afholdes der nytårsdialog med det lokale 

erhvervsliv i Hørsholm   
 

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 
Jan Dombernowsky: Manglende lokaleudlejning har været et 
problem igennem en længere periode, hvorfor det fra den 31. 
januar 2020 ikke længere vil været muligt at leje lokale via 
Hørsholm Erhvervs Netværket.  
 

3) Flere tilflyttere til Hørsholm Kommune V/ Morten Slotved 
Hørsholm Kommune har i 2019 lanceret en tilflytningskampagne 
for at understøtte tilflytningen til Hørsholm. Borgmester Morten 
Slotved vil fortælle om behovet for flere erhvervsaktive borgere i 
byen, om kampagnen og målet med den. Kampagnesloganet er 
”Det er konge at vokse op i Hørsholm” og er målrettet 
børnefamilier i Københavnsområdet. Oplægget er også en 
invitation til Erhvervsrådet og rådets netværk om at støtte op om 
kampagnen så kampagnens budskaber kommer så bredt ud som 
muligt. Efter borgmesterens oplæg vil der være en kort fælles 
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drøftelse i Erhvervsrådet om, hvordan byen i fællesskab kan 
bakke op om tilflytningstiltaget.  
 
Referat 
Morten Slotved og Charlotte Fossum orienterede om 
tilflytterkampagnen. Budskab var: Hvordan kan vi sammen gøre 
en forskel. Samarbejde om at markedsføre kampagnen. 

 
Formålet med kampagnen er at sprede kendskab til Hørsholm 
som en attraktiv bosætningskommune – særligt for børnefamilier. 
 
Charlotte Fossum gennemgik tilflytterhjemmesiden.  
 
Erhvervsrådet gave udtryk for, at de er positive ift. til 
hjemmesiden og de forskellige arrangementer der arrangeres i 
forbindelse med kampagnen.  
Erhvervsrådet kom med ideer til, hvordan det yderligere er muligt 
at promovere byen som en attraktive bosætningskommune. Det 
blev endvidere aftalt, at Hørsholm Kommune skulle udarbejde en 
ideliste til, hvordan Erhvervsrådets medlemmer konkret kan 
støtte op om kampagnen. Denne ideliste er vedlagt dette referat. 
 
Erhvervsrådet anbefalede, at der udarbejdes en velkomstpakke 
og arrangeres velkomstmøder for at få tilflyttere til at blive 
ambassadører for den gode fortælling om Hørsholm. 

 
Link til hjemmesiden: 
flyttilhorsholm.dk 
 

4) Copenhagen Business HUB – Invitation til mere og bedre 
samarbejde V/ Kommunen eller Copenhagen Business HUB 
  
Relationschef fra Copenhagen Business HUB – Erhvervshus 
Hovedstaden Jacob Clausager Johansen vil gerne i endnu tættere 
dialog, både med kommunen og byens virksomheder.  

 
Copenhagen Business Hub er Hørsholms kommunes tilbud til 
lokale iværksættere og virksomheder om sparring og hjælp til 
deres idé eller virksomhed. Det kan være øget salg, IP rettigheder, 
eksport eller digitalisering samt meget andet, der er 
omdrejningspunktet. Mulighederne er mange, og det er gratis for 
virksomhederne. 
 
Copenhagen Business Hub arbejder med alle slags virksomheder, 
fra den lille håndværker over den mellemstore videns virksomhed 
til den hurtigt voksende tech-startup. Copenhagen Business HUB 
vil rigtig gerne sikre, at der er et godt kendskab til og forståelse af 
deres tilbud – både internt i kommunen og ude hos 
virksomhederne.  

 

https://flyttil.horsholm.dk/
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På mødet vil Copenhagen Business HUB – Erhvervshus 
Hovedstaden nærmere præsenterer deres virke og hvordan de 
kan assistere de private virksomheder. 
 
Referat 
I relation til dagsordenspunktet præsenterede Jacob C. Johansen, 
hvordan Copenhagen Business HUB kan assisterer både 
etablerede virksomheder som ønsker yderligere vækst samt 
startup virksomheder.  
 
Erhvervsrådet tog positivt imod orienteringen.  

 
Relevante links: 
- Erhvervshus Hovedstaden 
- linkedin.com/company/erhvervshus-hovedstaden/  
- Erhvervshus Hovedstaden Nyhedsbrev  
- Erhvervshus Hovedstaden Privatrådgiver  

 
Bilag fra Jacob Clausager Johansen oplæg er vedhæftet. 

 
5) Rammeaftaler for håndværkere. Indsendt af Kirsten Jensen  

”Er noget om ramme aftaler for håndværker relevant i dette 
forum.” 
 
Referat 
Medlemmer i erhvervsrådet orienterede om, at andre 
kommuner herunder Fredensborg Kommune udsender 
meddelelser til deres erhvervsråd og interessenter, inden 
rammeaftaler offentliggøres.  
 
Når processen med et udbud bliver sat i gang Hørsholm, vil der 
blive afholdt informationsmøde, hvor håndværkerforeningen og 
andre (f.eks. erhvervsrådet) bliver informeret. Det sker i løbet af 
2020. 

 

6) Planlægning af møder I 2020 V/ Kommunen 
Administrationen foreslår følgende mødedatoer i 2020 i 
tidsrummet kl. 18.00 – 20.00.  
Der er taget hensyn til helligdage og ferieperioder, så som 
vinterferien i uge 7 og efterårsferie i uge 42. 
 
- Den 25. februar  
- Den 9. juni  
- Den 27. oktober 

 
Referat 
Datoerne blev godkendt. 

 

Næste møde: 

 

https://ehhs.dk/
https://www.linkedin.com/company/erhvervshus-hovedstaden/
https://ehhs.dk/tilmeld-nyhedsbrev
https://ehhs.dk/privat-radgiver
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Tirsdag den 25. februar kl. 18.00 – 20.00. 

 

Udarbejdet af Erhvervsrådets sekretariat – Hørsholm 
Kommune. 

 
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


