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Godkendt referat fra møde i Erhvervsrådet     
Tilstede 
Henrik Klitgaard, Lisbeth Dalgaard, Birger Iversen, Bent Rønne, Jørgen 
Quist Nielsen, Jens-Peter Rasmussen, Thorkild Gruelund, Lars Erik 
Grimstrup, Jens Jakobsen, Jan Klit, Kristian N. Jensen, Peter Juul Andersen, 
Lotte Cooper, Rikke Krogsgaard Jakobsen, Katrine Aare Langer & Casper 
Slot Kibsgaard.   
 
Afbud 
Kirsten Jensen, Knud E. Nordby, Lars Christiansen, Jan Dombernowsky, 
Ole Stilling. 
 
 

1) Meddelelser V/ Henrik Klitgaard   
 

Forslag 
Erhvervsrådet tager formandens meddelelser og orienteringer til 
efterretning. 
 
Referat 
Formanden orienterede om ”Sæt pris på din by”. Lisbeth 
Dalgaard og Thorkild Gruelund m.fl. orienterede om, at et 
arrangement forleden i den anledning havde skuffet. Henrik 
Klitgaard kontakter Politikens lokale medier herom.  
 
Orienterede desuden om KØF-tema ”indkøb” og om, at 
kommunen går i gang med at revidere sin indkøbsstrategi. 
 
Erhvervsrådet tog meddelelser og orienteringer til efterretning. 

 
2) Bordet rundet V/ Kommunen 

 
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  

Rungsted Handels og Erhvervsforening: En ny 
ejendomsmæglerbutik åbnet på Rungstedvej. Det lille Torv i 
nærheden trænger til forskønnelse. Vil gerne have busserne væk 
fra Vestre Stationsvej, således de fremadrettet kører ad Østre 
Stationsvej. Der er desuden ikke mange passagerer med.  
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Kommunen vurderer for tiden, om busserne kan samles på den 
ene side.  
 
Der blev spurgt ind til processen omkring salg af Fritidshuset. 
Kommunen orienterede om, at processen er i gang, og at der i 
april vil komme et borgermøde om rammer for udbuddet forud 
for at udbudsmaterialet skal endeligt vedtages i 
Kommunalbestyrelsen. Udbud forventes udsendt i juni. 
Lokalplanen udarbejdes som del af processen med salg. 
 
Gågaden: Det går godt, siger medlemmerne. Bog & Idé udvider. 
Paw sko flytter, men bliver indtil videre i Gågaden. Man føler, at 
Midtpunkts nye parkeringsregler presser områdets p-pladser. 
Blomsterhandleren har nu mindre plads at brede sig på. 
 
Midtpunkt: Har fået rulletrapper, hvilket er godt. Espresso House 
er en succes. Nye parkeringsregler er ikke helt tilfredsstillende, 
det koster sandsynligvis omsætning. 
 
Kongevejscenteret: Guld & Sølv lukket. Udfordringer med ikke-
kunders langtidsparkering. Man ønsker minimum fire timers fri 
parkering. Centret drøfter forholdene med DEAS og vil informere 
om processen. 
 
Henrik Klitgaard: Det vil være fordelagtigt at udarbejde en 
parkeringsstrategi for hele byen.  
 
Hørsholm ErhvervsNetværk: Væksthuset er opsagt, og 
foreningen er på udkig efter ny lokation. Foreningen fortsætter 
på fuld kraft og har afholdt velbesøgte arrangementer. Afholder 
arrangement den 17. marts, hvor nystartede virksomheder kan få 
sparring. Medlemsnedgangen er bremset, og der er pt. halv pris 
på kontingent. 
 
Erhvervsrådet tog meddelelser og orienteringer til efterretning. 

 
  

3) Opsamling fra nytårskuren vedr. input til erhvervsstrategien V/ 
Kommunen 
 
Baggrund 
Opsamling på erhvervsstrategien vedr. de tre temadrøftelser (se 
bilag 1) og andre bemærkninger, som fremkom og blev drøftet til 
nytårskuren. 
 
Drøftelserne vil indgå i udarbejdelsen af den endelige 
Erhvervsstrategi 2020 – 2025.   
 
Den videre proces for færdiggørelse af erhvervsstrategien:  
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- Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget behandler et revideret 
udkast til strategien til april  

- Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler et 
revideret udkast til strategien sommeren 2020 

 
Erhvervsstrategien er vedhæftet som bilag 2.   
 
Forslag 
Erhvervsrådet drøfter nytårsdialogens input til erhvervsstrategi. 
 
Referat 
Rådet fandt drøftelserne og administrationens opsamling fra 
nytårskuren vedr. erhvervsstrategien dækkende, dog med en 
anbefaling om at konkretisere indsatserne ved at tilføje måltal.   

 
 

4) Høring om Hørsholmstrategien. Erhvervsrådet og foreninger – 
herunder erhvervslivets foreninger – er inviteret til at komme 
med input til erhvervsstrategien. V/ Kommunen  

 
Sagsfremstilling 
Erhvervsrådet og alle foreninger har mulighed for at deltage i 
den offentlige høring om kommunens kommende udviklings- og 
planstrategi (Hørsholmstrategien), med fokus på børneliv, byliv 
og bæredygtighed.  

 
Forslag 
Erhvervsrådets medlemmer drøfter deres overvejelser vedr. 
høringssvar om Hørsholmstrategien. 
 
Referat  
Kommunen orienterede om arbejdet med hørsholmstrategien – 
kommunens udkast til planstrategi – og om, hvorledes borgere 
og foreninger mv. kan give input til mål og indhold mv.  
 
 

5) Orientering om kommunens (politikernes) dialog med 
Fredensborg kommune vedr. detailhandel. V/ Kommunen 

 
Sagsfremstilling 
Erhvervsrådet drøfter løbende projektet om udvikling af 
bymidten. Administrationen og formanden m.fl. orienterer. 
 
Forslag 
Erhvervsrådet tager orienteringen til efterretning. 
 
Referat 
Henrik Klitgaard orienterede om, at der pt. er meget beskeden 
dialog med Fredensborg Kommune i spørgsmålet om 
Cirkelhusgrunden.  
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Erhvervslivets repræsentanter opfordrede kommunen til at holde 
fast i sagen og prøve at finde et kompromis, men ikke sådan, at 
Hørsholm bare giver sig ift. indholdet af Fredensborg Kommunes 
lokalplan for området. 
 
Repræsentanter for virksomhederne opfordrede til, at 
Hørsholms politikere ”ikke spiller deres nuværende esser af 
hånden” 
 
 

6) Projekt om udviklingen af bymidten som handelscentrum. V/ 
Kommunen 
 
Sagsfremstilling 
Detailhandlen holder møde 28/1 og kan således melde tilbage på 
den ønskede position ift. detailhandelsrapport/analyse – 
herunder økonomi.  
 
Forslag 
Erhvervsrådet tager orientering fra Lisbeth Dalgaard til 
efterretning.  
 
Referat  
Politisk har emnet været drøftet længe og i budget 2019 er der 
afsat midler til bymidtegruppesamarbejde. I 2019 er der 
udarbejdet detailhandelsanalyse som en del af 
kommuneplanarbejdet og der er udarbejdet analyser, som gør, 
at processen kan igangsættes på et oplyst grundlag.  
Desuden har kommunen ansat medarbejdere med 
specialkompetence indenfor byudvikling og detailhandel. 
 
Erhvervsrådet vil gerne, at de omtalte analyser suppleres med 
ICP analysen, da dette kan validere udgangspunktet for en 
kommende proces.  

 
By og Miljø præsenterede et oplæg til en køreplan for processen 
for bymidtegruppesamarbejdet, hvor der indledningsvis vil være 
en forventningsafstemning, som skal rammesætte det videre 
forløb. Opstartsmødet afholdes til marts.  
 
Det er afgørende for Lisbeth Dalgård, at resultatet bliver 
brugbart således der forud for at lave en vision skal udarbejdes 
de ønskede analyser.  
Administrationen orienterede om, at agendaen for det første 
møde netop er at forventningsafstemme.  
 
 

7) Drøftelse af oplæg ” Invitation til mere og bedre samarbejde” – 

jf. forrige møde. V/ Kommunen  
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Sagsfremstilling 
På mødet den 22. oktober 2019 præsenterede Copenhagen 
Business HUB – Erhvervshus Hovedstaden (Jacob Clausager 
Johansen) deres virke og hvordan de kan assistere de private 
virksomheder (Se bilag 3). 

 

Erhvervsrådets efterfølgende drøftelse af oplægget blev afbrudt 

grundet tidsnød.    

  

Forslag 

Erhvervsrådet drøfter sit udbytte af oplægget fra Copenhagen 

Business HUB (CBH).  

 
Drøftelsen kan tage udgangspunkt i følgende: 

 
- Er der en fornemmelse af, hvorvidt kendskabsgraden til CBH 

har været stigende siden oplægget i oktober? 
- Har oplægget ført til drøftelser i de enkelte 

medlemsorganisationer om, hvordan CBH kan hjælpe 
virksomhederne?  

- Har erhvervsrådet eller medlemmerne i de enkelte 
medlemsorganisationer gjort brug af eller overvejet at gøre 
brug af CBH’s tilbudsvifte? 

 
Referat 
Erhvervsrådet fortsatte dialogen om, hvorledes erhvervslivet kan 
få mere ud af den service som Copenhagen Business HUB 
tilbyder. 
HEN har haft dialog herom særligt ift. startups.  
 
Flere af de andre foreninger havde ligeledes haft dialogen, og der 
var opbakning til, at HEN tager initiativet og arbejdere videre 
med, hvorledes et skærpet samarbejde med Copenhagen 
Business HUB kan tilføre værdi til de erhvervsdrivende.   
 
Link til Copenhagen Business HUB – Erhvervshus Hovedstaden 
https://ehhs.dk/omos   
 

 

NB: Mødeindkaldelser fremsendes fremover som kalenderinvitation 
med adresse. 

 

Næste møde: 

Tirsdag den 9. juni kl. 18.00 – 20.00. 

 

https://ehhs.dk/omos
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Udarbejdet af Erhvervsrådets sekretariat – Hørsholm 
Kommune 

     
 
 
 
 
 
 

   


