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Referat af Erhvervsrådsmøde 

d.29.6.2017  
  

  

  

Deltagere:  

Kristen Dalgaard Andersen v/Centerforeningen Kongevejscentret  

Lisbeth Dalgaard v/Centerforeningen Kongevejscentret  

Erik Lyngsø v/Gågadeforeningen  

Jørgen Quist Nielsen v/Gågadeforeningen   

Linda Sjöström v/Hørsholm Erhvervsnetværk  

Peter Bøndergaard v/Hørsholm Erhvervsnetværk   

Birger Iversen v/Hørsholm Midtpunkt   

Ulla Venndt v/ Hørsholm Midtpunkt  

Lars Christiansen v/Håndværkerforeningen   

Kirsten Jensen v/ Håndværkerforeningen  

Jens Peter Rasmussen v/Rungsted Handels- & Erhvervsforening   

Knud E. Nordby v/Rungsted Havn  

Henrik Klitgaard, formanden for Erhvervs- og  

Beskæftigelsesudvalget Hugo Pedersen, kommunaldirektør  Allan 

Ludvigsen, arbejdsmarkedschef  
Lotte Cooper, erhvervskonsulent  

  

Afbud:  
Peter Antonsen, formanden for Miljø & Planlægningsudvalget  

Peter Orebo Hansen, direktør for Social, Sundhed og  

Arbejdsmarked  

Jens Jakobsen v/Handelsforeningen for Hørsholm og Omegn  

Peter Ikast v/Hørsholm Tømrermesterforening  

Lars Grimstrup v/Hørsholm Tømrermesterforening  

  
  

  

Dagsorden for mødet:   

1) Udarbejdelse af kommissorium   

2) Foreningernes fremtidige repræsentation i Erhvervsrådet 3) 

Mødeplan for den kommende periode.   

  

Velkomst v/ Henrik Klitgaard, formanden for Erhvervs- og 

Beskæftigelses udvalget.   

  

  

  

  

  

Dato:  06.06.2017 

Center for Arbejdsmarked 
Virksomhedsteamet 

www. horsholm.dk 

Kontakt 
Lotte Cooper 

Erhvervskonsulent 
erhverv@horsholm.dk 

loc@horsholm.dk 
Direkte tlf.  
4849 3233 
2929 9401 
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Ad 1. Udarbejdelse af kommissorium  

Det udsendte udkast til kommissorium blev drøftet og med lidt 

rettelser og tilføjelser blev de fremmødte enige om en vedtagelse 

af et fælles Kommissorium.   

  

Nyt udkast er vedlagt som bilag.  

  

Deltagerne for erhvervsforeningerne understregede vigtigheden af, 

at der er politisk, såvel som økonomisk, opbakning til rådet.  

  

Vigtigheden af, at Erhvervsrådet bliver hørt, når der er punkter på 

dagsorden i diverse politiske udvalgsmøder som vedrører 

Erhvervslivet, blev drøftet.  

  

Der var enighed om, at Erhvervsrådet bør have mulighed for at 

fremkomme med rådets samlede anbefalinger og synspunkter til et 

givent punkt, inden der træffes endelig politisk beslutning.      

  

Dette kan opfyldes ved at Erhvervsrådet bliver et høringsberettiget 

rådgivende organ (et høringsorgan), som således inddrages forud 

for, at endelige politiske beslutninger vedtages.   

  

Formelt træffer Kommunalbestyrelsen beslutning herom for den 

respektive valgperiode.           

  

  

Ad 2. Foreningernes fremtidige repræsentation i Erhvervsrådet 

Det blev besluttet at den fremtidige repræsentation i Erhvervsrådet 

skal bestå af:  

  

- 1 repræsentant fra hver detailhandelsforening (i alt 5) - 1 

repræsentant fra Tømrermesterforeningen.   

- 2 repræsentanter fra Håndværkerforeningen.   

- 2 repræsentanter fra Hørsholm Erhvervs Netværk.   

- 1 repræsentant fra Rungsted Havn.   

- 2 politikere.   

- 2 fra administrationen (Direktør og Arbejdsmarkedschef)  

- samt sekretariatet, som udgøres af Erhvervskonsulenten  

  

Det blev besluttet at det så vidt muligt, skal være den samme 

gennemgående person/formand fra de enkelte foreninger – for at 
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skabe sammenhæng i mødernes afvikling. Hver forening melder 

navn og kontaktoplysninger på den valgte repræsentant, til 

Erhvervskonsulent Lotte Cooper erhverv@horsholm.dk eller 

loc@horsholm.dk   

  
  

    

  

 

  

  

Ad 3. Mødeplan for den kommende periode.   

Det blev besluttet at der afholdes 4 møder årligt som skal matche 

den politiske mødekalender, således at Erhvervsrådet sikres at 

kunne afgive høringssvar forud for politiske beslutninger på 

området Mødefrekvensen vil som udgangspunkt ligge oktober, 

januar, april  og juni. Sekretariatet udsender efterfølgende 

mødeplan snarest muligt.  

   

  

Andet:  

Det er i forbindelse med den forudgående udsendelse af udkast til 

kommissorium samtidig foreslået, at erhvervsrådet fra og med 2018 

har et årsbudget på kr. 300.00.  

  

Det blev i den forbindelse aftalt, at Erhvervsrådets 

foreningsmedlemmer formulerer en konkret ansøgning, med 

angivelse af beløbs ramme.  

Denne beløbsramme skal sikre mulighed for at Erhvervsrådet 

eksempelvis kan afholde udgifter til  eksterne Rådgivere, få 

udarbejdet analyser eller afholde udgifter fælles aktivitet.   

  

Overordnet formål skal tydeliggøres i ansøgningen. En 

mindre gruppe blev nedsat til at udarbejde ansøgningen, 

bestående af: Erik Lyngsø Lisbeth Dalgaard Kirsten Jensen.   

  

Ansøgningen skal fremsendes inden d.14.8.2017.  

  

Henrik Klitgaard takkede for god ro og orden og udtrykte stor glæde 

over det kommende samarbejde, hvilke var gensidigt fra de 

fremmødte.  

  

Referent   

LOC – Lotte Cooper  

  


