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Invitation til møde i Erhvervsrådet  
  

Onsdag d. 12. oktober 2022 kl. 18.00 – 20.00  

  

Mødet afholdes på Rådhuset, Slotsmarken 13, 1. sal, møderum MC14  

  

Erhvervsrådet har besluttet, at Bysamarbejdets medlemmer har 

observatørstatus på Erhvervsrådets møder, hvis medlemmerne ikke er 

udpeget som medlem af Erhvervsrådet, og at medlem af 

Kommunalbestyrelsen Ann Lindhardt (V) deltager i de punkter, der 

omhandler Bysamarbejdet, samt at lederen 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 og Erhvervsrådet  

  

1. Kl. 18.00. Velkomst og Meddelelser v. formand Henrik Klitgaard  

  

2. Bordet rundt v. foreningerne m.fl.  

  

3. Ca. kl. 18.30. Bysamarbejdet: Kommende arrangementer og 

initiativer,  

v. Siri Astrup, Center for Politik og Personale, eller stedfortræder  

  

Forslag  

Administrationen foreslår, at Erhvervsrådet drøfter emnet og tager 

orienteringen til efterretning.  

  

Sagsfremstilling  

- Opdatering af kommissorium for at blive skarpere på formål, 

organisering etc.   

- Der arbejdes på en finansieringsmodel ift. detailhandlen og 

ejendomsejere. Det skal være tydeligt hvad de får ud af at være 

med i samarbejdet, og hvad Bysamarbejdet kan tilbyde.  
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- Der skal laves en kommunikationsstrategi/grafisk profil for at 

blive skarpere målgrupper, kernebudskaber og 

kommunikationskanaler og derigennem styrke ansigtet udadtil.  

  

  

Erhvervsrådet  

  

4. Ca. kl. 18.40. Lokalt fordelsprogram for Hørsholm Kommunes 

medarbejdere, v. centerchef Julie Appelt Honoré  

  

Forslag  

Erhvervsrådet drøfter fordelsprogrammet og kommer med eventuelle 

input.  

  

Sagsfremstilling  

Hørsholm Kommune har gennem et stykke tid arbejdet på at 

genoptage rabatordningen/fordelsprogrammet for vores 

medarbejdere. Vi har etableret et fordelsprogram, der består i 

rabatter og fordele hos Hørsholms lokale virksomheder. I den 

forbindelse vil vi gerne invitere alle virksomheder til at være en del af 

Hørsholm Kommunes fordelsprogram.  

  

Vi har udarbejdet et e-brev, hjemmesidetekst og liste over 

udvælgelsen af branchekoder, som vi gerne vil fremlægge for 

Erhvervsrådet.  

  

Bilag 1-4: Vedr. e-brev til virksomhederne, hjemmesidetekst, 
udvælgelseskriterier for brancher og identifikationsapp for 
kommunens ansatte.   
Bilag 5: Notat til erhvervsrådet vedr. fordelsprogrammet.  

  

5. Ca. kl. 19.00. Forberedende Grunduddannelse (FGU) og praktik i 

virksomheder, v. Tommy H. Widriksen, rektor for FGU Øresund   

  

Forslag  

Erhvervsrådet tager orienteringen til efterretning.  

  

Sagsfremstilling  

Rektor for den Forberedende Grunduddannelse FGU Øresund Tommy 

H. Widriksen ønsker at knytte relation kommunerne i området og til 

områdets private virksomheder. Endvidere ønsker Tommy at 

orientere om, hvad den ret nye FGU er for en størrelse, herunder om 

målgruppen, om praktikker og mål med erhvervstræning og specifikt 

om FGU Øresund, som er Hørsholms lokale FGU.  

  

Se evt. fguoresund.dk  

  

https://www.fguoresund.dk/
https://www.fguoresund.dk/
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6. Ca. kl. 19.15. Turismeindsats 2022 for Hørsholm kommune v. Vibeke 

Høgild og Maria Dahl, horsholm-rungsted.dk  

  

Forslag  

Erhvervsrådet tager status til efterretning og drøfter aktiviteterne 

fremadrettet.  

  

Sagsfremstilling   

Kommunen yder tilskud til en turisme- og brandingindsats på sitet 

horsholm-rungsted.dk. I vedhæftede oversigt præsenterer 

operatørerne af horsholm-rungsted.dk, Vibeke Høgild og Maria Dahl, 

indsatsområderne og de realiserede tiltag i 2022. I hovedtræk handler 

det om følgende:  

  

• Omstrukturering af hjemmeside, inkluderer nu undersider af 

alle væsentlige turistattraktioner og punkter i byen  

• Nye menupunkter inspirerer forskellige målgrupper/behov • 

 Nyskabelse: gratis online byvandringer  

• Stort annonceringstryk juli-august.   

• 33.139 besøgende i 2022 (jan-sept).  

• Netværksmøder: Turistaktører er meget begejstrede for 

tiltaget  

  

Vibeke Høgild og Maria Dahl vurderer, at der i 2022 er skabt god 

værdi for kommunen og byens kommercielle og kulturelle aktører 

med den aktuelle bevilling.  

  

Bilag 6: Oversigt over indsatsområderne og de realiserede tiltag  

  

  

7. Ca. kl. 19.35. Iværksætterforeningens undersøgelse v. centerchef 

Peter Juul Andersen  

  

Forslag  

Iværksætterforeningen ønsker et velrepræsenteret datagrundlag og 

beder om, at vi (her Erhvervsrådet medlemmer) deler link til 

spørgeundersøgelsen gennem deres netværk (som gerne må dele 

videre).  

  

Sagsfremstilling   

Dansk Iværksætter Forening er begyndt en større kortlægning af det 

danske iværksættermiljø gennem deres årlige spørgeundersøgelse.  

  

De skriver til Hørsholm Kommune: ”Undersøgelsen er rettet mod 

iværksættere af alle typer og spænder mellem emner som 
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virksomhedernes udvikling, politisk fokus og grøn omstilling. Selvom 

etableringsraterne lige nu er høje, og der bliver stiftet flere og flere 

virksomheder, så oplever vi et fragmenteret iværksættermiljø. Det er 

en unik position, hvor vi til daglig ser iværksættere på TV, men de 

bliver på et politisk plan nedprioriteret til fordel for lønmodtagere”.  

  

Foreningen skriver videre, at der ikke er kommercielle interesser 

forbundet til analysen, og at resultaterne vil blive fremlagt i 

forbindelse med den Globale Iværksætteruge (www.gew.dk), som 

foregår i 190 lande på sammen tid i uge 46.  

  

Link: Spørgeskema. Svarfrist er søndag d.  

23. oktober.  

  

Bilag 7: Iværksætterforeningens forslag til tekster ved deling af link til 

spørgeskema.  

  

8. Ca. kl. 19.45. Møder i 2023  

  

Forslag  

Administrationen foreslår disse mødedatoer:  

  

Tirsdag d. 31. januar 2023 kl. 18-20  

Tirsdag d. 23. maj 2023 kl. 18-20  

Tirsdag d. 10. oktober kl. 18-20  

  

9. Eventuelt  

  

https://da.surveymonkey.com/r/J2GH5GV
https://da.surveymonkey.com/r/J2GH5GV

