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BERETNING 2016  

V/Formand for Haderslev Erhvervsråd Dan Stjernegaard 

2015 er nu i hus.  Vi kan endnu engang berette, at tingene i HER og vores kommune går den 
rigtige vej. 

Jeg må dog konstatere, at vi ikke holder vores egen oprindelige plan. I vores plan skulle 
Haderslev kommune være ”Erhvervskommune” i 2018. Vi kan allerede nu se billedet af, at 
målet er nået, selvom vi naturligvis altid kan diskutere definitionen af det. 

Hvis jeg skulle gå alt igennem, der er sket i 2015, ville denne generalforsamling blive meget 
lang. Det tror jeg ikke, jeg ville få meget ros for. 

Vi har derfor valgt, at trække nogle enkelte områder ud som vi vil belyse. 

1. Først og fremmest vil vi henvise til vores ”Aktivitets Årsrapport 2015” som beskriver 
hele vores arbejde mere detaljeret. Der lægger trykte eksemplarer på bordene og de 
blive udsendt med nyhedsbrevet i morgen. Denne rapport er samtidig vores dokumentation 
til Kommunen så byrådet kan se, hvad de har fået for pengene. 

2. Dog vil vi trække nogle enkelte ting ud af rapporten, idet Arne Iversen og Rico Soos 
gennemgår et par af vores projekter lidt mere detaljeret senere. 

3. Ud over det har vi valgt, at sætte fokus på følgende i beretningen: Vi gik frem i alle de 
analyser vi var med i -  i 2015. Blandet andet rykkede vi frem til en flot 28. plads i DI analysen. 
Der var flere lignende rapporter hvor vi også havde fremgang. Vi manglede stort set kun en 
analyse eller manglede et svar. 

Hvordan ser vores medlemmer på os som forening?  

Denne analyse er netop blevet færdig, og Gert vil gå den igennem efter generalforsamlingen. 
Jeg vil dog løfte lidt af sløret her. 

Da jeg fik konklusionen bad jeg Gert om, at få den lavet om. Dette kunne ikke være rigtigt. For 
det første var der en helt urealistisk svarprocent. Omkring 54 % 

Desuden er svarerne fra alle jer, der har svaret så positive, at vi her ligger klart nummer 1 i 
forhold til de andre erhvervsråd, der har fået lavet analysen rundt om i landet. 



 

 

 

Men Gert påstod den var rigtigt lavet og vi kunne tage det til indtægt. Først blev jeg lidt flov. 
Kan det passe? Dernæst lidt angst. Der er godt nok noget, vi skal leve op til i fremtiden. 

Men lad os nu glæde os over det resultat. Dette er jo ikke bestyrelsens arbejde, men jer 
medlemmer, som endnu engang har vist stort arrangement og positivt har deltaget i arbejdet. 
Over 100 personer – ud over bestyrelsen -  har frivilligt på den ene eller anden måde deltaget i 
dialoggrupper/projekter mm. Det er vist aldrig set før!  

Vi havde pr. 31.12.2015 348 medlemmer og her i eftermiddag var det blevet til 365.  

Dernæst skal der gives stor ros til alle medarbejderne i Hammelev, der helt har forstået, at 
gribe opgaverne an på den rigtige måde. Også alle de medarbejdere i Haderslev kommune, 
som vi har haft samarbejde med har ydet en god og stor positiv indsats. Specielt vil jeg notere 
mig arbejdet i ”God erhvervsservice-gruppen” hvor vi virkelig kan se, der er gjort en forskel 
mht. samarbejdet mellem erhvervsliv og kommunen. Og dette er begge veje. 

Borgmesteren og hele byrådet har vist os en stor tillid og tro på, at dette kunne lade sig gøre. 
Uden den opbakning og det gode samarbejde, ville vi ikke have nået de resultater, vi har 
opnået og heller ikke fået den positive ”tilfredshedsanalyse”. 

Til sidst, men ikke mindst, har hele bestyrelsen i HER alle arbejdet hårdt og målrettet på 
opgaverne, men vi er jo ”minister” holdet og minister betyder jo som bekendt – Tjener. 

Alt i alt passer teorien. Det samlede resultat er summen af alles indsats. Skal vi fejre det? Ja det 
skal vi… Kan vi så godt slappe lidt af nu? Nej det kan vi ikke. Dette her forpligter. Vi vil være 
stolte og ydmyge på samme tid. 

Som en af de største forandringer, vi har gjort i Kommunen i 2015, er optagelsen i 
Trekantområdet. HER har en fælles strategi med kommunen, der siger ”Vi vil arbejde sammen 
med dem, der giver mening og værdi for begge parter”. Det er sket. 

Naturligvis var der diskussion om det. Er vi nu ikke Sønderjyder mere? Vil vi nu ikke arbejde 
sammen med URS mere? Jo naturligvis er vi stadig Sønderjyder og naturligvis vil vi arbejde 
sammen med URS. Vi vil jo netop arbejde sammen med alle der giver værdi til begge parter. 

I virkeligheden har samarbejdet i Sønderjylland vel aldrig været bedre eller stærkere end det er 
lige nu blandt de 4 erhvervsråd og URS-sekretariatet.  

Presseomtale: 

Et andet meget vigtigt punkt er antallet og mængden af omtale i medierne. 

Vi har fået vist flaget mange gange i 2015 – så det er ikke længere kun SønderjyskE der kan få 
kommunen i medierne. Vi har haft flere ministerbesøg og talt om meget – lige fra ”ny 
motorvej” til mangel på kvalificeret arbejdskraft og vores ansvar med integrering af flygtninge 
og mange andre interessante spørgsmål. 

 



 

 

 

Hvad har medlemmerne / virksomhederne konkret fået ud af medlemskabet? 

Hvis vi ser oversigten igennem i vore Årsrapport er den lang og omhandler mange relevante 
områder for medlemmerne. 

Iværksættervejledning er et kapitel for sig selv, og I 2015 har vi fået sat det nødvendige fokus. 

Dialogrupper / Projekter. Der har været gennemført mange møder i diverse dialoggrupper 
som så i flere tilfælde er endt ud med faktiske projekter. Videndelingen på netværks- og 
dialogmøderne er meget vigtige og har højnet kvaliteten i selve projekterne. 

Arrangementer. Vi har afholdt en del arrangementer og der er nævnt 20 stk. i vores 
årsrapport. Sammen med kommunen holdt vi ”Nytårskur” med rekord tilslutning. 
Medlemmerne er også aktive i Netværks-cafeèrne, hvor små 250 personer har deltaget en eller 
flere gange. 

Økonomi. 

Poul Brændekilde vil gå igennem regnskabet senere. Alle vil altid gerne have flere penge til 
driften og projekter. Vi vil gerne have flere penge af jer og fra vores største kunde – 
Kommunen.  

Vi vil gerne så meget mere i fremtiden. 

Men der skal være realisme i det hele og ingen træer vokser ind i himmelen. 

I vil se der er et lille underskud, men en rimelig god egenkapital. I kunne sige – brug da dem 
først – HER skal ikke gemme penge på kistebunden. Nej det skal vi ikke, men vi har den klare 
filosofi, at vi til enhver tid ville kunne svare hvert sit. Dvs. indfri vores forpligtigelser, hvis det 
skulle blive nødvendigt.  

Nu vil jeg give ordet til Arne Iversen og Rico Soos, som vi fortælle lidt om nogle super gode 
projekter. 

(Disse indlæg fremgår af powerpoint, som udsendes med nyhedsbrevet efter GF) 

Herefter vil formanden takke af som formand og ønske den kommende bestyrelse fortsat god 
arbejdslyst og gode resultater. 

  

 


