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Invitation til møde i Erhvervsrådet  

Kære medlem af Erhvervsrådet 

I inviteres hermed til Erhvervsrådsmøde 

 

Tirsdag d. 19. februar kl. 18.00 i mødelokale D2,  

Rådhuset, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm 

 

Benyt venligst indgang D på østsiden af Rådhuset.  

Adgangsvejledning vedlægges. 

Vi serverer kaffe/te/vand samt en sandwich til mødet. 

 
Dagsorden for mødet: 
 

1) Meddelelser V/ Henrik Klitgaard   
 
2) Orientering om Demensvenligt Nordsjælland V/ 

Demenskoordinator Helle Nielsen og projektlederen Stine 
Ølgaard fra Helsingør Kommune.  

 
Demensvenligt Nordsjælland er et samarbejde mellem de 8 
kommuner i Nordsjælland. Formålet er, at skabe et mere 
demensvenligt Nordsjælland, hvor mennesker med demens kan 
leve et værdigt og meningsfuldt hverdagsliv. I den forbindelse 
tilbydes virksomhederne gratis undervisning/rådgivning i, 
hvordan I genkender kunder med demens, og hvordan I giver dem 
den bedst mulige service. Informationsflyer er vedlagt.  

 
3) 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.  
 

4) Orientering om landsplandirektiv for detailhandel V/ Ole Stilling 
uddyber på mødet. 
Landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet er nu 
endeligt vedtaget og trådte i kraft den 1. januar 2019. 
Bekendtgørelsen om landsplandirektivet kan findes på 
retsinformation:  
Bekendtgørelsen om landsplandirektivet . 
Landsplandirektivet udpeger bl.a. en ny bymidte i Kokkedal i 
Fredensborg Kommune. 
 

5) Kommunikation V / Henrik Klitgaard/kommunen 

 
 

D.05 .02.2019 
 
 

Erhvervsservice 
erhverv@horsholm.dk 

www.horsholm.dk 
 

Kontakt 
Casper Slot Kibsgaard 

Udviklingskonsulent 
cib@horsholm.dk 

Direkte tlf.  
4849 3152  
2127 8156 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205806
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Indsendt af detailhandelen: 
o Kokkedal Bydel – Kommunikation mellem Fredensborg og 

Hørsholm Kommune – Hvad er status? 
o Kommunikation mellem Hørsholm Kommune og 

detailhandelen – forpligtigende aftale.   
 

6) Evaluering af Erhvervsrådet V/ Kommunen 
Jf. sidste års budgetaftale skal Erhvervsrådet evalueres senest den 
1. maj 2019. Arbejdet med evalueringen sker i marts og april 
2019.  
 
Administrationen har udarbejdet et udkast til spørgeskema til 
evaluering af erhvervsrådet. Erhvervsrådet bedes vurdere 
indholdet og spørgeskemaet. Administrationen vil tilpasse 
skemaet efter Erhvervsrådets kommentarer. 
 
Spørgeskemaet tænkes besvaret af Erhvervsrådets medlemmer 
og af medlemmer af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Udkast 
til spørgeskema er vedlagt. 

 
For uddybende information om Erhvervsrådets formål mv. læs 
kommissorium for Erhvervsrådet (vedlagt).  

 
7) Udvikling af bymidten  
Indsendt af detailhandelen: 

o Status på Hørsholm Kommunes embedsværks arbejde med 
udvikling af Hørsholm Midtby pr. 31.12. 2018 herunder 
besluttet målsætning og tidsplan.  

o Valg af analysevirksomhed/rådgiver. 
o Valg af koordinator mellem analysefirma, detailhandel og 

kommune 
o Status på kontakt med ejendomsejerne 

 
8) Status på nyt rådhus V/ Kommunen 
Indsendt af detailhandelen: 

o Rådhus – Hvor, parkering, tidsplan 
 

9) Orientering om udviklingsprojekter V/ Kommunen 
Indsendt af detailhandelen: 

o Udviklingsprojekter: Egevej 
o Udviklingsprojekt Cirkle K – LIDL – Dagligvarer i Hørsholm 

 
10) Orientering om ny tilflytterside v/Kommunen 
I starten af marts lancerer Hørsholm Kommune tilflytterhjemmesiden, 
flyttil.horsholm.dk.  
 
Målgruppen for flyttil.horsholm.dk er ressourcestærke børnefamilier i 
Region Hovedstaden, og formålet er at forbedre kendskabet til 
Hørsholm samt understøtte tilflytningen til byen.  
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Omdrejningspunktet på siden er tre nuværende Hørsholm-
børnefamilier, som på en autentisk og nærværende måde fortæller 
om deres hverdag i Hørsholm Kommune.  

o Når siden går i luften kontakter Hørsholm Kommune 
Erhvervsrådet samt andre lokale aktører pr. mail for at 
informere om muligheden for at støtte op om 
tilflytterkampagnen: 

o Mailen vil indeholde link til siden. Opfordringen fra 
Hørsholm Kommune er, at I meget gerne må bruge 
linket aktivt på jeres hjemmeside og øvrige 
kommunikationskanaler. 

o I vil få yderligere information om en kommende 
Facebook-kampagne i forbindelse med lanceringen, 
og opfordringen er også her, at I meget gerne må 
støtte op ved at dele og like. 

o Yderligere information om ’Mød Hørsholm-
konceptet’. ’Mød Hørsholm’ er integreret del af 
hjemmesiden, hvor vi inviterer målgruppen til at 
deltage i Hørsholm-arrangementer. Det første 
arrangement er en Legepladsaftale for nuværende og 
potentielle Hørsholm-borgere på 
Eventyrlegepladsen.  Planen er, at relevante 
samarbejdspartnere generelt inviteres til at støtte op 
på forskellig vis, og derigennem vise bredden og 
kvaliteten i Hørsholm. 

 
 

Fremtidige møder: 

Tirsdag den 18. juni kl. 18.00 – 20.00  

Tirsdag den 22. oktober kl. 18.00 – 20.00 

 

Tilmelding på cib@horsholm.dk senest den 13.02.19 

 

Udarbejdet af Erhvervsrådets sekretariat – Hørsholm 
Kommune 
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