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Indkaldelse til møde i Erhvervsrådet og Bysamarbejdet 
  
 

Onsdag d. 1. december 2021 kl. 18.00 – 20.00 

 

Mødet afholdes på Rådhuset, Slotsmarken 13, 1. sal, 
møderum MC14 samt over Microsoft Teams (via link i 
mødeindkaldelsen) 

 
Bysamarbejdet er et offentligt-privat samarbejde, der har til 
formål at styrke bymidten og fremme bylivet generelt i Hørsholm 
Kommune. Bysamarbejdet præsenterede sig på Erhvervsrådets 
møde i januar 2021. 
 
På Erhvervsrådets møde d. 18. maj 2021 blev det besluttet, at 
bysamarbejdets medlemmer har observatørstatus på 
Erhvervsrådets møder, hvis medlemmerne ikke er udpeget som 
medlem af Erhvervsrådet, og at medlem af Kommunal-
bestyrelsen Ann Lindhardt deltager i de punkter, der omhandler 
Bysamarbejdet, samt at Peter Jønsson, leder af Kulturhus 
Trommen, og Lisbeth Chabert, salgschef på Ugebladet, fremover 
bliver en del af Erhvervsrådet. 
 
Ligeledes har medlemmer af Erhvervsrådet, som ikke er 
medlemmer af Bysamarbejdet, observatørstatus ved punkterne 
ang. Bysamarbejdet. 

 
(Ann Lindhardt (V), deltager i pkt. 1-3 som udpeget medlem af 
Bysamarbejdet.) 
 

Dagsorden 
 
 

Bysamarbejdet 
1) Bysamarbejdet har valgt rådgiver til handlingsplan og analyse. 

v. administrationen (BILAG) (15 minutter) 
 
Sagsfremstilling 
I forbindelse med valget af rådgiver til handlingsplan og analyse 
fik Hørsholm Bysamarbejde tilbud fra tre forskellige rådgivere 
(COWI, Retail Institute Scandinavia og Mindshare), som afgav 
tilbud på en analyse af fremtidens detailhandel og en 
handlingsplan for konkrete indsatser på kort og lang sigt. Retail 
Institute Scandinavia blev udpeget som rådgivere til opgaven.  
 

 
 

Den 22. november 2021 
 
 

Erhvervsservice 
erhverv@horsholm.dk 

www.horsholm.dk 
 

Kontakt 
Peter Juul Andersen 

Job, Borger og Erhverv 
pja@horsholm.dk 

Direkte tlf.  
6070 4804 



 

 

  
  

 

 

2/5 

Det første skridt i processen er at samle relevante aktører såsom 
ejendomsejere, butikker etc. til workshops for at kortlægge 
udfordringer og potentialer. Dernæst vil rådgiver afholde en 
midtvejsworkshop med Bysamarbejdet, hvor deltagerne bliver 
præsenteret for et idékatalog med forskellige scenarier. Her skal 
de prioritere konkrete initiativer og handlinger, der kan gøre 
bymidten mere attraktiv på kort og lang sigt. 
 
Retail Institute Scandinavia vil bruge idékataloget som grundlag 
for efterfølgende at interviewe Hørsholm borgere og få en bedre 
forståelse for behov og ønsker ift. detailhandlen. Processen vil 
munde ud i en analyse og handlingsplan for Hørsholm bymidte 
(se uddybning af processen i bilaget). 
 
Forslag 
Bysamarbejdet tager orienteringen til efterretning. 
 
Referat 
 
 
Bysamarbejdet 

2) Forslag om at Bysamarbejdet bliver primus motor for 
aktiviteter på torvet (15 min.) 
 
Sagsfremstilling 
Springvandet på Torvet ved Apotekerbygningen blev ødelagt for 
ca. 1 år siden pga. oversvømmelse af elektronikken, og det vil 
koste ca. 600.000 kr. at reparere det. Derfor har man politisk 
besluttet at anvende arealet til kulturelle og sociale aktiviteter i 
en prøveperiode på et par år. 
 
Det foreslås, at Bysamarbejdet bliver primus motor for udvikling 
af aktiviteterne og at det bliver koblet sammen med den 
nuværende proces, som Retail Institute Scandinavia er i gang 
med. 
 
Forslag 
Det indstilles, 

o at Erhvervsrådet og Bysamarbejdet drøfter forslaget, og 
o at Bysamarbejdet beslutter, om Bysamarbejdet er primus 

motor for udvikling af aktiviteter på torvet 
 
Referat 
 
Bysamarbejdet og Erhvervsrådet 

3) horsholm-rungsted.dk – status og planer for 2022 (20 min.) 
 
Sagsfremstilling 

http://www.horsholm-rungsted.dk/
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Lisbeth og Maria, som driver den nævnte hjemmeside, besøger 
Erhvervsrådet og Bysamarbejdet og orienterer om planerne for 
horsholm-rungsted.dk i 2022. 
 
Forslag 
Erhvervsrådet og Bysamarbejdet tager orienteringen om 

horsholm-rungsted.dk til efterretning. 
 
Referat 
 
 
Erhvervsrådet 

4) Meddelelser v. formand Henrik Klitgaard (10 min.) 
 

Forslag 
Erhvervsrådet tager formandens meddelelser og orienteringer til 
efterretning.  
 
Referat 
 
 
Erhvervsrådet 

5) Bordet rundet v. foreningerne (15 min.) 
 
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 
 
 
Erhvervsrådet 

6) Orientering om Kommunalbestyrelsens aftale om budget 2022-
2025, v. formand Henrik Klitgaard (BILAG budgetaftalen) (15 
minutter) 
 
Sagsfremstilling 
Udgangspunktet for budgetaftalen er Kommunalbestyrelsens 
samlede strategi for udviklingen af Hørsholm kommune: 
Hørsholmstrategien. Det er visionen, at Hørsholm vil begejstre 
ved at være fælles om det gode liv. Det er væsentligt for 
aftaleparterne at prioritere investeringer i børneliv, byliv og 
bæredygtighed i budgettet de næste fire år for at sikre 
fremtidens Hørsholm. 
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Blandt kan her nævnes, at en samlet Kommunalbestyrelse har 
aftalt en massiv investering i udviklingen af Rungsted havn de 
næste mange år, så havnen bliver en attraktiv oase for alle, og 
der investeres i byliv andre steder bl.a. udvides Hørsholm 
Midtpunkt, som vil styrke byliv, boliger og vores detailhandel, 
ligesom barokhaven etableres, et klubhus bygges til 
udendørsidrætterne og bysamarbejdet fortsætter. 
 
Det velfungerende bysamarbejde mellem lokalpolitikere og 
aktører fra Hørsholms detailhandel og kulturområde fastholdes. 
Formålet er at styrke detailhandlen i bymidten og skabe endnu 
bedre rammer for fællesskaber og byliv i Hørsholm. Der afsættes 
500.000 kr. i 2022 og 300.000 årligt fra 2023 og frem. Der 
gennemføres en lokal branding af de mange aktiviteter, der 
finder sted i Hørsholm kommune, herunder med den lokale 
hjemmeside horsholm-rungsted.dk, som finansieres af midler 
inden for erhverv og turisme. 
 
Der gennemføres en innovationsfestival i sommeren 2022 om 
diversitet med deltagelse af unge, erhvervsliv, iværksættere, 
forskere og andre aktører for ind- og udlandet. Der afsættes 
200.000 kr. i 2022 udover 300.000 kr., der allerede er afsat. 
 
Forslag 
Erhvervsrådet tager orienteringen om budgettet til efterretning. 
 
Referat 
 
 
Erhvervsrådet 

7) Den seneste tids udvikling i ledigheden (administrationen) (10 
min.) 
 
Sagsfremstilling 
Af tabellen nedenfor ses udviklingen i ledighed mv. siden januar 
2020. Af pladshensyn er kun hver anden måned medtaget. 
Borgere ansat i fleksjob er medtaget. Bemærk at data for 
september for især A-dagpenge og sygedagpenge ikke er 
endelige, jf. tabelnoten. 
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Forslag 
Erhvervsrådet tager orienteringen om udviklingen i ledigheden til 
efterretning. 
 
 
Referat 
 

Erhvervsrådet 
8) Eventuelt 
 

 
 

 

 


