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HER UDVIKLES NYT
Mere end 400 medlemmer, stærk opbakning fra kommunen og udvikling af nye guldæg.
Sådan kan de vigtigste overskrifter for Haderslev Erhvervsråd (HER) i 2016 sammenfattes, 
for det går rigtig godt med sammenholdet om erhvervsudvikling i Haderslev Kommune.

Det var en milepæl, da HER i efteråret rundede medlem nummer 400, men HER vil  
ikke blot regne i antallet af medlemmer, men også i medlemstilfredsheden og værdien  
for medlemmerne. Derfor fremlagdes der på generalforsamlingen i 2016 en tilfredsheds-
analyse, som heldigvis var rigtig god, men også pegede på ting, der kan forbedres. Det 
har der været fokus på og med et nyt medlemspanel følges der op fremover. Med mere 
end 120 frivillige erhvervsledere, der hjælper HER med konkrete udviklingsopgaver, er  
der stort engagement, og det er helt afgørende for resultaterne at stå sammen om  
udviklingen. Derfor er de sociale medier taget kraftigt i brug i 2016 og med god  
aktivitet og effekt.

Det største arrangement var erhvervstræffet i Hammelev Hallen, hvor medlemmerne fik 
mulighed for at vise sig frem for hinanden og hilse på en OL-guldvinder. Men også andre 
netværksaktiviteter har været i vækst, Metalindustri HER har haft fokus på arbejdskraft og 
industri 4.0, netværkscaféerne er meget velbesøgte og på iværksætteri, har der været stor 
aktivitet, herunder med vækst i Erhvervssparring HER grupperne. Inden for iværksætteri og 
innovation var 2016 startskuddet til mange nye initiativer, der skal gøre Haderslev til Årets 
Iværksætterkommune i 2018, og den nye lokale investorgruppe Heltemod & Hjerteblod.

Haderslev Kommune prioriterer erhvervsudvikling højt, både gennem øget støtte til - og 
samarbejde med HER, støtte til projekter om innovation og iværksætteri, ACTURE PARK 
og eksport, men også med kommunale indsatser i både Jobcenter, Teknik & Miljø - og ikke 
mindst arbejdet med ACE Denmark, som kan få kolossal betydning og skabe mange ar-
bejdspladser, hvis satsningen lykkes. En satsning, der handler om at gøre Skrydstrup til et 
center for flyvedligeholdelse og forsvarindustri i tæt samarbejde mellem Forsvaret, store  
internationale virksomheder og den regionale industri. HER har været med til fødslen af 
ACE Denmark og bidrager fortsat, men Haderslev Kommune har taget det nødvendige 
ejerskab og prioriterer den enestående mulighed ACE Denmark er for hele regionen 

ACTURE PARK har i 2016 taget store skridt og fået god opbakning fra partnerne, som har 
fået flere besøgende, selvom markedsføringen af ACTURE PARK er meget lille indtil nu, 
hvor der er fokus på udvikling. Men der ligger en køreklar marketingplan og ikke mindst en 
kundeanalyse, som viser et meget stort potentiale for ACTURE PARK som drivkraft for en 
kraftig vækst i Haderslev Kommunes turismeindtægter. 

HER prioriterer samarbejde henover kommunegrænser højt og opfattes som en engageret 
og troværdig samarbejdspartner i både Udviklingsråd Sønderjylland og Trekantområdet. 
Det sker uden hellige køer, men kun fokus på, hvad der tjener virksomhederne bedst.



VIRKSOMHEDSMØDER

En af kerneaktiviteterne i HER er naturligvis den direkte dialog med både etablerede  
virksomheder og iværksættere. Når det gælder etablerede virksomheder er der i 2016 
afholdt i alt 597 individuelle møder med virksomheder.  

Der er fortsat fokus på at møde virksomhederne og lytte til deres behov og  
forventninger til HER og Haderslev Erhvervskommune, men i højere grad handler  
møderne nu om helt konkrete emner, hvor virksomhederne fx har fået hjælp til at:

•  få lavet en 360 graders analyse af virksomheden (væksthjul) 
•  udvikle sine gode historier gennem en Storymaking workshop
•  udvikle sin forretningsmodel fx med et Business Model Canvas
•  søge tilskud og projektmidler 
•  få sparring på konkrete idéer og forretningsplaner 
•  få sparring på, hvordan virksomheden kan udvikles 
•  etablere kontakt til andre virksomheder og netværk 
•  søge kundeemner i virksomhedsdatabaser 
•  finde finansieringsmuligheder eller investeringspartnere 
•  planlægge generationsskifte eller investeringer 
•  etablere en professionel bestyrelse eller advisory board
•  forberede sager i forhold til kommunen 
•  finde de rigtige kontaktpersoner hos kommunen og andre instanser 
•  finde de rigtige lokaler og måske ønske om bofællesskaber med andre 
•  sætte konkrete projekter i gang med andre 
•  forstå udbudsregler og muligheden for at levere til kommuner mv. 
•  få fokus på konkrete problemer ift. kommunen eller andre 
•  løse rekrutterings- og uddannelsesspørgsmål 
•  få fortalt de gode historier med konkret hjælp til pressemeddelelser

Erhvervsrådet prioriterer eksternt samarbejde og videndeling højt og medarbejdere fra 
kontoret har således deltaget i:
• 81 styregruppemøder
• 53 netværksmøder
• 169 arrangementer
• 25 workshops
•  få lavet en 3
Desuden har flere medlemmer benyttet muligheden for gratis at benytte vores  
mødelokale. Noget der bliver endnu bedre mulighed for i de nye lokaler i 2017.



MEDLEMMER

I 2016 har der været et stort fokus på hvervning af nye medlemmer. Ønsket i HER er at 
være den samlende forening for alle virksomheder i kommunen. Ved årets start var der i 
alt 348 medlemmer og ved udgangen af 2016 var der i alt 417 medlemmer af HER.

Oversigt over alle medlemmer kan findes på www.her.dk/medlemmer
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MILEPÆL RUNDET HER
Et af målene for 2016 var at runde 400 
medlemmer. Det lykkedes i november,  
da Volkswagen Haderslev meldte sig ind 
og er nu også med til at støtte op om  
erhvervsudviklingen i vores kommune. 
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NETVÆRK OG DIALOGGRUPPER

HR-netværket samler ca. 20 af de største arbejdspladser i kommunen i et fælles forum 
med fokus på tiltrækning, fastholdelse og udvikling af medarbejdere. Netværket er i 
2015-16 blevet drevet i samarbejde med virksomhedsnetværket CABI. Der vil i 2017 blive 
inviteret nye medlemmer i netværket og med ny facilitator.

Metalindustri HER
Der er blevet etableret en arbejdsgruppe bestående af 4 repræsentanter fra metalindustri-
en og 15 virksomheder er med i netværket. Der er blevet udarbejdet et idékatalog, som 
fungerer som et opslagsværk og bliver brugt som arbejdskatalog. Der er blevet afholdt 2 
arrangementer i netværket, som desuden også var synlige på bl.a. kommunens UU-messe 
i efteråret og andre brancherelevante arrangementer. Metalindustrien HER’s mål i 2017 er 
fortsat at fokusere på kvalificeret arbejdskraft. 

Erhvervssparring HER har haft en positiv udvikling i 2016, hvor der har været stor  
opbakning til netværket. Der er 9 sparringsgrupper, hvor flere og flere iværksættere har 
vist interesse for at være med i, og derfor vil netværkets styregruppe i 2017 have meget 
fokus på at hverve flere mentorer til sparringsgrupperne.  

Bestyrelsesnetværket blev etableret sidst i 2016 og har til formål at hjælpe medlemmer 
af HER med at finde de rette kandidater til en bestyrelse eller et advisory board. Fokus i 
2017 vil være at få flere virksomheder til at søge professionel sparring gennem etablering 
af en bestyrelse, så de mange gode kræfter i netværket kan komme i spil.

Generationsskifte netværk er etableret i samarbejde med Business Kolding og Udvikling 
Vejen og har til formål at hjælpe virksomheder, som skal ejerskiftes inden for 10 år. Målet 
i 2017 er at skabe rammerne for netværk blandt generationsskiftere, som har relation til 
virksomheden, så de kan dele deres viden og erfaringer med hinanden. 

Oplevelsesnetværket var i foråret værter for et stort arrangement hos StreetDome og 
VUC Syd i fællesskab med Destination Sønderjylland. Desuden gennemførtes en studietur 
til blandt andet Cold Hawaii også i samarbejde med Destination Sønderjylland. Netværket 
har fortsat fokus på udvikling af - og tiltrækning til de 4 oplevelsessøjler, som oplevelses-
strategien hviler på. I 2016 er der taget hul på mere samspil mellem oplevelsesgrupperne:
• Lillebælt lokker
• Gram Slotsby
• Haderslev Historiske Handelsby
• ACTURE PARK

Frivillighed. Der var i 2016 126 frivillige i Haderslev Erhvervsråd, som deltog i forskellige 
initiativer, projekter, arbejdsgrupper og bestyrelsesarbejde.



ARRANGEMENTER

HER har afholdt eller været medarrangør af 
følgende større arrangementer i 2016:  

• Nytårskur på Tørning Mølle
• Generalforsamling
• 15 netværkscaféer afholdt hos medlemsvirksomheder
• Golfnetworking i samarbejde med Haderslev Golfklub
• DI industrimøde
• Forårets Store Erhvervstræf på UC SYD
• Efterårets Store Erhvervstræf og erhvervsmesse i Hammelev Hallen 
• Forårsarrangement i Oplevelsesnetværk og Destination Sønderjylland
• Innovationsdag
• 5 arrangementer i Erhvervssparring HER
• Infomøde om samarbejdet med Trekantområdet og Udviklingsråd Sønderjylland
• Infomøde om ny udbudslov
• Infomøder for iværksættere i samarbejde med Udviklingscenter Syd
• Netværksaftener for iværksættere
• Korea Comes to Bevtoft i samarbejde Bevtoft Købmand, Business Aabenraa,  

Udviklingsråd Sønderjylland og Tønder Erhvervsråd
• Succes Online Sønderjylland i samarbejde med Tønder og Aabenraa Erhvervsråd
• UGE 44 - Industriens Uge
• Værtskabsmøde
• ’Bliv skarp til kommunikation’ kursus
• Detail arrangement 
• Netværksmøder i Metalindustri HER
• Storymaking workshops hos virksomheder
• Studietur for Oplevelsesnetværket

Gode, erhvervsrelevante og inspirerende arrangementer har været udgangspunktet for 
at samle HERs medlemmer og give dem muligheden for at dele viden og erfaringer med 
hinanden og ikke mindst skabe udvikling, så det samlede erhvervsnetværk kan blive så 
stærkt som muligt. 

Derudover har der været stor opbakning om andres gode erhvervsrettede arrangementer  
gennem partnerskaber med Udviklingscenter Syd, SønderjyskE, VUC SYD, Sønderjysk 
Landboforening, Haderslev Holdet, de lokale erhvervsforeninger m.fl. 



HER bestræber sig hele tiden på at danne rammerne for networking samt aktuelle og  
inspirerende arrangementer for alle medlemmerne. Cirka hver 14. dag kan man mødes 
med andre fra netværket, høre oplæg om aktuelle emner samt opleve en lokal virksomhed 
og høre dennes historie.   
 
I 2016 er der blevet afholdt 15 netværkscaféer og der har i gennemsnit været 32 
virksomhedsdeltagere pr. netværkscafé.

NETVÆRKSCAFÉER

ERHVERVSMESSE - EFTERÅR 2016
I forbindelse med Efterårets Store 
Erhvervstræf fik virksomheder muligheden 
for at vise sig selv frem til en erhvervsmesse. 
 
Formålet med messen var at skabe mulighed 
for at offentlige funktioner med tilknytning  
til virksomheder og erhvervsfolk kan mødes  
i øjenhøjde, skabe dialog og samarbejde.  
De offentlige funktioner havde en fast stand  
i form af skelettet af et træhus, mens 
virksomhederne fik en stand i form af et 
cafébord i 40 minutter, hvor de kunne  
udstille deres produkter og fortælle de andre 
messebesøgende om dem selv.

Træhusene blev lavet i samarbejde med EUC 
SYD og deres tømrerlærlinge.  
 
Udbyttet og resultatet af arrangementet er 
yderst tilfredsstillende og det forventes at 
blive gentaget i efteråret 2017. 



PROJEKTER
I alt har der været projektaktiviteter for kr. 1.943.693 i 2016. 

Export Expressen
Projektet blev efter 2,5 år på skinner afsluttet i 2016. Export Expressen har givet erfaring, 
inspiration og nye kompetencer hos de deltagende virksomheder. For at videreføre de 
gode erfaringer har HER taget initiativ til et fælles sønderjysk eksportørnetværk, der  
bliver etableret i 2017. Evaluering af projektet viste godt udbytte hos de deltagende  
virksomheder, men at målet for antal deltagere ikke blev opnået.

ACTURE PARK
ACTURE PARK projektet har kørt siden oktober 2015 med støtte fra Haderslev Kommune. 
Hjemmesiden er oppe at køre i 3 sprog, hvor der allerede findes mange aktiviteter. I juni 
2016 deltog ACTURE PARK i Danish Airshow, hvor alle aktørerne blev samlet i et område 
på flere hundrede kvadratmeter. Der er gennemført en stor forbrugeranalyse, som viser 
et stort potentiale for vækst og tiltrækning af turister gennem ACTURE PARK. Desuden er 
der i samarbejde med eksterne konsulenter blevet udviklet en strategi for brandudvikling 
og marketing, som kan gøre ACTURE PARK til en succesfuld oplevelsesplatform.

Danmarks Produktionscentrum
I forbindelse med Haderslev Kommunes optagelse i Trekantområdet, blev Haderslev  
Kommune og HER en del af ”Danmarks Produktionscentrum”. 2016 er blevet brugt på 
implementering af industri 4.0. Der blev afholdt 6 virksomhedsarrangementer og uge 44 
blev udråbt til Industriens Uge, hvor der var over 50 arrangementer. Dette initiativ levede 
op til arrangørernes og de involverede virksomheders forventninger og vil i 2017 blive 
gentaget. HER har dedikeret en af udviklingskonsulenterne til industriområdet.

Dambådsprojektet
Initiativgruppen har lanceret en hjemmeside og en facebook-side, som skal skabe endnu 
mere opmærksomhed omkring og interesse for projektet. Der var i 2016 fokus på at  
indsamle penge til finansiering af dambåden. Bidrag fra fonde, sponsorater, virksomhe-
der og borgere nåede over 2.800.000 kr. og det er nu en realitet, at Dambåden kommer i 
vandet i efteråret 2017, baseret på initiativgruppens ihærdige indsats.

Sundiværk
Projektet er 2-årigt for UC SYD’s studerende i samspil med UC SYD, Udviklingscenter Syd 
og HER. Det har til formål at udvikle de studerendes innovative mindset og klæde dem på 
til at kunne starte egen virksomhed. Projektet har i 2016 afviklet det første arrangement 
for de studerende og der skal nu udvikles talentspor og valgfag for de studerende.

OPI LDL - Offentlig-privat innovation i Living Design Lab 
Projektet er et samarbejde mellem Kommune og erhvervskontorerne i Billund, Kolding og 
Haderslev og har til formål at skabe samarbejde mellem det offentlige og private og at 
udvikle bedre og værdifulde løsninger til det offentlige. 



IVÆRKSÆTTERI: DIALOG & VEJLEDNING 

Hver måned udsendes elektroniske velkomstbreve til alle nyoprettede virksomheder, hvor 
der ønskes tillykke med den nye virksomhed og tilbydes et uforpligtende møde med HER. 
I 2016 er der udsendt 470 velkomstbreve til nye virksomheder og der er blevet afholdt i 
alt 101 iværksættervejledninger. 

Nyt projekt om Innovation & Iværksætteri
På baggrund af arbejdet i DevelopHER arbejdsgruppen blev der i 2016 skabt opbakning 
til en ny ambitiøs indsats for at gøre virksomhederne i Haderslev Kommune bedre til at 
arbejde med innovation og skabe flere og bedre iværksættere. 12 lokale virksomheder gik 
med i en ny investorforening, der skal stå klar til at samarbejde med iværksættere både 
med finansiering og sparring. Haderslev Kommune sagde ja til at støtte de nye initiativer 
med 2,1 mio. kr. over tre år, og der er skabt partnerskaber med blandt andet uddannelses-
stederne om den ambitiøse satsning. 

Konkret blev projektet startet i slutningen af foråret med inspiration og igangsætning fra 
en ekstern konsulent, Marianne Toftegaard Poulsen. Desuden er der omkring projektet 
etableret et innovation board med deltagelse af centrale partnere og ildsjæle på området.
Fokus er at skabe en helt ny kultur, hvor innovation, deling af viden og mere netværk skal 
danne basis for væksten, frem for at der holdes på sine idéer i små lukkede cirkler. Der er 
desuden truffet aftale om nye lokaler som fra 2017 giver nye rammer for iværksættere og 
andre virksomsomheder med interesse for innovation og udvikling.

HER har været initiativtager til at styrke samarbejdet om iværksætteri i Trekantområdet, 
så der kommer flere fælles koncepter og aktiviteter til gavn for især de vækstorienterede 
iværksættere. Der bliver også udbudt en ny iværksætteruddannelse i fællesskab.

I et samarbejde mellem de sønderjyske kommuner er kreative iværksættere blevet tilbudt 
at deltage i et udviklingsforløb kaldet Medstrøm Power Up, og i alt 3 iværksættere fra 
Haderslev kommune har deltaget i dette.

Haderslev Kommune har styrket ressoucerne til ”åben skole”, så der fremover bliver bedre 
mulighed for at arbejde med innovation og iværksætteri i skolerne, og der er etableret et 
rigtig godt samarbejde om disse nye aktiviteter.



PRESSE OG KOMMUNIKATION



I 2016 er der registreret omtale af HER 73 gange i de forskellige medier, hvor der har  
været omtale af følgende:

• Optagelse i Trekantområdet
• Receptioner hos bestyrelsesmedlemmer
• Nytårskur
• Generalforsamling
• Erhvervssparring HER
• Infomøde om samarbejdet med omverdenen
• Uddannelsesbyen Haderslev
• Investeringsselskabet Heltemod & Hjerteblod 
• HER bestyrelsen
• Medlems tilfredshedsanalyse
• ACTURE PARK
• Innovation & Iværksætteri
• Destination Sønderjyllands bookingportal
• Forårets Store Erhvervstræf
• ORIGINAL
• Kursusforløb for udenlandske iværksættere
• Projekter i Gram Slotsby gruppen
• Samarbejde med UC SYD og Udviklingscenter Syd om innovationsprojekter 
• DI Industrimøde
• Netværkscaféer 
• Korea comes to Bevtoft 
• Ambassadebesøg og Export Expressen
• Efterårets Store Erhvervstræf og erhvervsmesse
• Metalindustri HER
• Bestyrelsesnetværk
• Motorvejsskilte
• Kursus om kommunikation
• Netværksaften for iværksættere
• Nye lokaler i Haderslev

HER har annonceret i forbindelse med følgende aktiviteter:
• Erhvervsavisen - fokus på medlemshverving (Lokalavisen Haderslev)
• Nytårskur 2017

PRESSE OG KOMMUNIKATION

I JUNI 2016 BLEV 
FORKORTELSEN ’HER’ 

BRUGT I DE TRYKTE MEDIER 
FOR FØRSTE GANG UDEN AT 
HELE NAVNET BLEV NÆVNT 

”
”



NYHEDSBREVE OG SOCIALE MEDIER
Det elektroniske nyhedsbrev er stadig fælles for  
Haderslev Kommune og HER, så alle der vil følge  
med i, hvad der sker på erhvervsområdet, kan nøjes 
med at følge med i nyhedsbrevet. 

Nyhedsbrevet sendes ud hver måned.

• Antallet af unikke modtagere er 723
• Der blev sendt i alt 16 almindelige  

nyhedsbreve i 2016
• Nyhedsbrevet har en gennemsnitlig  

open-rate på 52 %. 

LINKEDIN
Virksomhedssiden på LinkedIn bruges udelukkende til  
informationsdeling og er erhvervsorienteret. Indholdsmæssigt 
bliver der lavet opslag om kommende erhvervsarrangementer 
og netværksmøder, aktuelle nyheder og faglige debatindlæg.

Pr. den 12. februar 2016 var der 246 følgere på siden, mens der 
ved udgangen af 2016 var over 400. (427 pr. den 21. feb. 2017)

TAL OG STATISTIKKER 

           •   108 opslag
           •   181 nye følgere
           •   I gennemsnit 1.906 visninger  
           (organisk rækkevidde) på opslag



FACEBOOK
I starten af 2016 lancerede HER en facebook-side. Formålet med tilstedeværelsen på  
denne sociale platform er at lave daglige opslag med erhvervsrelevante nyheder, dele  
information om vores projekter, arrangementer og hverdag på kontoret og ikke mindst 
involvere og aktivere følgerne i vores opslag. 

TAL OG FAKTA

  •   435 Synes godt om tilkendegivelser
  •   246 opslag og handlinger i 2016
  •   Samlet gns. rækkevidde på 388 unikke brugere
  •   44 % kvinder og 56 % mænd er fans 
  •   97 % af sidens følgere er fra lokalområdet
  •   Størstedelen af sidens følgere er mellem 25 og 52
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FOR DIG OG DIN 
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GRAM VOJENS HADERSLEV


