
 

Bestyrelsens beretning til HER GF 2017. 

Også et velkommen herfra. Det kan ikke siges ofte nok – uden medlemmernes opbakning 

og engagement – så ingen fungerende erhvervsråd. 

Vi har lige taget hul på et kommunalt valgår – kommer jeg mere tilbage til - samt med lidt 

god vilje et par små jubilæumsår. 

Det er 10 år siden, den seneste kommunalreform blev rullet ud, og det er 5 år siden, 

Haderslev Erhvervsråd så dagens lys i dets nuværende form. 

Sammenlægningen af Gram, Vojens og Haderslev kommuner havde i høj grad også noget 

med følelser og kulturer at gøre. Det var et nyt vilkår, og vi er heldigvis nået rigtig, rigtig 

langt – men efter erhvervsrådets mening ikke langt nok.  Vi vil gerne lægge ud og sige det 

højt. Det er vigtigt, at vi er helt klare  og éntydige i retorikken og markedsfører og 

italesætter Haderslev som kommunens centerby - eller hovedby om man vil - mens Vojens 

og Gram stadig omtales som de særlige område-byer de er, med det de så kan. 

For Haderslev Erhvervsråd var det også naturligt at kigge mod øst, da lokalerne i 

Hammelev blev for trange. Det var så dog også begrundet i ønsket om at skabe et hus, 

der bl.a. i tæt kontakt med uddannelsesinstitutioner og iværksætterhuse – og miljøer vil 

komme til at summe af liv midt i skabelsen af det nye Jomfrusti-projekt. Det skal være et 

hus, som bruges af erhvervslivet, så det er også her en opfordring til jer alle: Kom på 

besøg og brug huset og faciliteterne. I samme øvelse blev det så besluttet rent faktisk at 

udvide den fysiske erhvervsservice til 2 andre lokationer – nemlig på satellitkontorer i både 

Gram og Vojens, som begge vil være bemandet én gang om ugen. 

Som jeg nævnte, kan vi i år fejre erhvervsrådets 5 års fødselsdag – det kan vi jo passende 

gøre med en ekstra skål under middagen i aften. 

I et historisk perspektiv er 5 år en parentes. Lige nu – her i aften – hvor vi er samlet og gør 

status og samtidig kigger frem i 2017, vil jeg vove at påstå, at summen af de seneste 5 år 

her i kommunen gør, at vi aldrig har haft bedre vilkår og muligheder. Vi skal turde og i 

fællesskab formå at gribe dem og sætte dem i spil. 

Vi var ved udgangen af 2016 417 medlemmer – en fremgang på 69 i løbet af året. En 

fantastisk opbakning. Det vil jeg gerne kvittere og sige tak for allerede her. Det er jo 

Erhvervsrådets dygtige og engagerede medarbejdere, der tegner og kører ”butikken” i det 

daglige, så jeg vil også straks sige jer en stor tak for det I gør, og der hvor I har bragt 

Erhvervsrådet hen. 

Opbakningen har I som medlemmer vist os, og nu handler det ikke om massiv 

medlemsjagt men mere om værdiskabelse og medlemstilfredshed. Nu skal I føle, at I får 

værdi for pengene. Vi vil hen over året spørge og engagere jer, så vi kan få et billede af, 

hvad erhvervslivet i Haderslev kommune med rette forventer at en organisation som 

Haderslev Erhvervsråd. 



Haderslev Erhvervsråd får også stærk opbakning fra kommunen – også stor tak for det 

herfra. Det er ganske enkelt nødvendigt for at få erhvervslivet til at spille. Derfor var det 

også dejligt på nytårskuren i januar at kunne stå skulder ved skulder med borgmesteren 

og på erhvervsrådets vegne udtrykke glæde og stolthed over, at vi nu signalerer 

fællesskab, italesætter udvikling af mulighedernes kommune med et stærkt erhvervsliv, 

attraktive uddannelsesinstitutioner og mange ildsjæle. 

Alt det gør, at vi fornemmer og tror på, at Haderslev Erhvervsråd nu har en form og 

størrelse, som både kommunen, vore medlemmer og interessenter ud over 

kommunegrænsen tager seriøst og regner med. 

Hver andet år – senest i 2016 – udarbejder Dansk Erhvervsfremme på vegne af Haderslev 

Erhvervsråd en undersøgelse, som skal kortlægge og analysere virksomhedernes 

vurdering af kommunens erhvervsklima på 7 udvalgte parametre. Hovedkonklusionerne 

var helt generelt positive, og i samtlige brancher var virksomhederne mere tilfredse end i 

den tidligere undersøgelse fra 2014. Dejligt vi er kommet hertil, men det betyder ikke, at vi 

er i mål. Der bliver peget på konkrete forbedrings- og udviklingsområder, og det vil vi være 

med til at følge til dørs. 

Dansk Industri har lavet målinger omkring det lokale erhvervsklima siden 2010, og fra 

2010-2015 kravlede Haderslev kommune fra plads nr 63 via plads 90 op til plads nr 28. I 

2016 blev det så til plads 35.  

Den undersøgelse og kriterierne kan der siges, og er der sagt meget om. Det er ikke så 

afgørende, hvor vi ligger. Vi er dog glade for en god placering, og det, som det bringer 

med sig, men det afgørende er, at der stadig er meget at gøre – vi skal ikke hvile på 

laurbærrene. Som I har hørt, er der sket meget af det rigtige, som vi kan være stolte over, 

men som organisation er erhvervsrådet stadig meget skrøbelig. Det er derfor, at vi nu vil 

stabilisere fundamentet og sikre værdi. Det skal give mening at være medlem, og det skal 

give mening, det vi gør. 

Jeg vil ikke her omtale den massive aktivitet, der har været i og omkring Erhvervsrådet i 

2016. Der er udfærdiget en ”årsrapport 2016”, som I kan tage med hjem herfra. 

Nu vil jeg komme ind på de overordnede fokuspunkter, vi har udvalgt til 2017. 

Branding. 

Vi har ved adskillige lejligheder og i lige så mange fora tilkendegivet, at nøglen til udvikling 

er branding. Skal vi tiltrække virksomheder, den ønskede arbejdskraft og deres partnere, 

så kræver det, at de ved hvem, hvad og hvor Haderslev er. Vi kan mange ting i Haderslev 

kommune, og vi har mange ting at byde på – vi skal bare slå en streg over ”Janteloven”, 

skyde brystet frem og fortælle det med høj og klar røst. 

Det er hele pakken, der skal italesættes af os alle sammen. Det er ikke kun de 

arbejdspladser og virksomheder, vi har, der skal markedsføres. Skal vi have kone, mand, 

kæreste og børn med, så er det en nødvendighed, at kommunal service som 

børnepasning, skole, ældrepleje og erhvervsindgang får en plads på lige fod med vores 



eliteidræt, foreningsliv, brede kulturudbud, skønne natur og bosætningsmuligheder i hele 

kommunen.  

Kommunen har ultimo 2016 igangsat et brandingprojekt, og bureauet 2+1 fra København 

har vundet opgaven med at udvikle en ny platform for brandingen baseret på vores 

fortælling om ”Heltemod & hjerteblod”. Disse ord bliver ikke sloganet for en kampagne, 

men mere grundlaget for en ”bevægelse” – meget drevet af de sociale medier. Bestyrelsen 

fra Haderslev erhvervsråd inviteres med ind i styregruppen. Målet er at være klar med en 

ny platform og plan for iværksættelse umiddelbart efter kommunalvalget. 

Medlemsservice. 

Status omkring medlemsservice (digitalt medlems panel) er, at det endnu ikke er oppe at 

køre. Årsagen er dels, at der endnu ikke er nogen der har vist interesse for at være med, 

og dels at den model, vi havde forestillet os, ikke rigtig fungerer i praksis, når vi forsøger at 

stykke det sammen.  

Der er møde i styregruppen igen i uge 11 for at finde ud af, hvad der skal ske og helt 

konkret hvordan, så vi derefter kan melde ud til jer, hvordan vi griber den del af processen 

omkring ”værdiskabelse” an. 

HER´s nye domicil. 

Første februar flyttede administrationen i for dem ny lokaler på Jomfrustien i den tidligere 

BDO-bygning. Når jeg nævner navnet, så er det fordi, at vi gerne ser, at bygningen nu 

døbes om og signalerer det, den indeholder samt det, den skal kunne i forhold til det 

samlede erhvervsliv. Der har kørt en idé-session på facebook. Nye idéer er stadig 

velkomne. I huset hænger et billede med de navne, som p.t. er i spil. 

Vi håber og tror som tidligere nævnt på, at det bliver et erhvervshus, som dagligt vil være 

fyldt med liv og blive stedet, hvor både nye og erfarne fra erhvervslivet går hen, når der er 

brug for et godt råd, sparring, pitching af sin gode idé, netværk m.m. – eller blot en kop 

kaffe i et fagligt miljø. 

Medarbejderne har lagt mange kræfter i flytning og indretning og stille og roligt tegner der 

sig et godt billede. Lokalerne indvies officielt i forbindelse med Erhvervsrådets 

forårsarrangement. 

Iværksætterkommune 2018 

Vi har en ambition og et mål: Haderslev skal være årets iværksætterkommune 2018. Det 

er helt afgørende for kommunens og landets udvikling, at der kommer maksimalt fokus på 

innovation og iværksætteri. Internationalt set klarer Danmark sig rigtig godt i 

iværksætterindekset. Vores høje uddannelsesniveau trækker rigtig godt op, mens vores 

manglende tro på os selv trækker ned. Skal vi nå målet i 2018, så skal vi tro på os selv. 

Skabe en kultur, hvor det er tilladt at få succes – skabe en kultur, hvor det kan lade sig 

gøre, og hvor der ikke peges fingre, hvis man fejler første eller anden gang. 

Erhvervsrådet har ansat Morten Riis som playmaker for innovation og iværksætteri, og der 

er nedsat et advisory board på innovation. P.t. udvikles der på en samlet koordineret 



indsats omkring innovation og iværksætteri i et særligt program ”STARTHER”. Det er 

tilrettelagt med det mål at få aktiveret og identificeret alle potentialer for innovation, 

entreperneurship og intrapreneurship i Haderslev kommune. 

Målet er også at involvere alle relevante partnere og potentialer i kommunen – 

Folkeskolen og uddannelsessteder, erhvervslivet, iværksættere der ønsker og søger 

ligesindede og støtte og så endelig innovation i eksisterende erhverv. Projektet bygges op 

omkring 4 identificerede kultur- og innovationsdrivere med det formål at styrke ”start-up” 

kulturen, identificere talentet, udvikle vækstpotentialet og øge chancen for virksomheders 

overlevelse. 

Der bliver 4 hovedaktiviteter fordelt geografisk i kommunen samt 8-10 support aktiviteter i 

perioden fra september 2017 til juni 2018. Der bygges så på frem til september 2018. 

For lige at blive lidt ved folkeskolen og uddannelserne, så er der forskellige initiativer 

omkring kommunens udbud af ungdomsuddannelser, som vi vil fremhæve – bl.a 

Flowfactory på VUC, Young Enterprise på Haderslev Handelsskole, ”Made in EUC syd” 

m.m. Derudover er der repræsentation fra undervisningssektoren i det nævnte advisory 

board. Vi vil gerne igen påpege, at det fortsat er rigtig rigtig vigtigt, at have erhverv, 

innovation og iværksætteri med ind i grundskolen, så erhvervsuddannelserne bliver et lige 

så naturligt valg for vore unge mennesker, når den tid kommer. 

Omkring iværksætteri vil jeg også omtale projektet ”Heltemod & hjerteblod” – et selskab 

som blev etableret af private investorer og ildsjæle i 2016 – med det formål også ad den 

vej at sætte mere fokus på iværksætteri og innovation. Et fantastisk initiativ, som efter min 

mening også er et resultat af, at stemningen er vendt, og at vi vil noget sammen. 

Lige for tiden arbejder selskabet med et par projekter, som de i hvert fald for det enes 

vedkommende ser et godt potentiale i, og fremadrettet vil de understøtte projektet 

”STARTHER” med henblik på at få nogle gode potentielle projekter og kontakter, de kan 

arbejde med. 

Alt i alt et innovations- og iværksætterprojekt, vi forventer os rigtig meget af. 

Acture Park. 

ACTURE PARK består nu af 25 partnere, som sammen tilbyder 50 forskellige 

produkter i sæsonen 2017 under temaerne ”I høj fart” , ”Sport & leg”, ”Outdoor”, 

”Street Action” samt ”Sightseeing og gode pauser”. Partnerne vil i 2017 fortsætte 

med at udvikle deres forretningsmodeller og nye produkter og dermed forstærke 

disse temaer. Vi forventer flere nye partnere vil komme til efterhånden som 

ACTURE PARKs profil bliver kendt og udbredt. 

Haderslev Erhvervsråd har foretaget en forbrugeranalyse af ACTURE PARK 

konceptet og dets attraktionsværdi. Forbrugeranalysen peger på, at ACTURE PARK 

har et stor kundegrundlag i form af aktive mennesker i alderen 15-50 år, der 

vurderer ACTURE PARK som meget attraktivt og mere attraktivt end de traditionelle 

forlystelsesparker som Djurs Sommerland og Legoland.  



Vi har udarbejdet en markedsføringsstrategi med henblik på at være klar til at 

intensivere markedsføringsindsatsen betydeligt i 2018. Det kræver en investering, 

som vi lægger op til, at kommunen bakker op om. Vi præsenterer 

fremtidsperspektiverne ved en øget investering i markedsføring og udvikl ing for 

økonomiudvalget i marts måned 2017.  

Sønderjysk Eksportørnetværk. 

Erhvervsrådet har taget initiativ til at kontakte de 3 øvrige sønderjyske kommuner 

med henblik på at få et eksportsamarbejde op at stå. Sønderjysk Eksportørnetværk 

vil være en platform for virksomheder, som ønsker at få viden om eksport for om 

muligt at udvide forretningen med fokus ud over Danmarks grænser. Der er planlagt 

4 årlige møder i netværket, som har kick-off den 28. marts. 

 

Erhvervsrådet i et valgår. 

Som sagt ved en tidligere lejlighed, så vil vi i bestyrelsen benytte os af, at vi lige er 

trådt ind i et kommunalt valgår. 

Vi vil tage initiativer til aktiviteter med politikerne og de opstillede kandidater og 

udfordre dem sammen med vore medlemmer.  

Valgåret skal jo bruges til at udstikke rammer til politikerne, og vi er erhvervslivets 

garant for, at det sker. Der sidder ingen politikere i erhvervsrådets bestyrelse, så det 

er alene erhvervslivets interesse, der er i fokus. 

Kommunen er en stor, god og nødvendig samarbejdspartner. Vi skal hjælpe dem til 

at se, at de skal se os som en hjælp til dem i alle udfordringer og spørgsmål 

omkring erhvervslivet. 

Som det ser ud lige nu vil processen omkring strategi og erhvervspolitik tage sit 

afsæt i 4 temaer: ”Lokalt erhvervsfremme, rammebetingelser og branding”, 

”Innovation & iværksætteri”, ”Arbejdspladser, arbejdskraft & uddannelse” og endelig 

”Turisme”. 

Indsatsen skal fortrinsvis ligge fra august og frem mod valget, men det første 

arrangement – hele kick-starten af indsatsen – afvikles før sommerferien i et work-

shop format, hvor politikerne udfordres under overskriften ”Make Haderslev Great 

Again”. 

Erhvervspolitisk topmøde afvikles i forbindelse med efterårets store erhvervstræf.  

Erhvervsrådet vil formulere relevante punkter, som medlemmerne kan tage stilling til 

i forhold til hvilke emner, de synes er vigtige at udfordre politikerne med. 

Erhvervsrådet finder en model til, hvordan det kommer ud til medlemmerne og under 

hvilke former de forskellige arrangementer afvikles.  

I vil opleve HER gå aktivt i medierne og bidrage til dagsordenen, hvor det tjener 

medlemmernes og dermed erhvervslivets interesser. Vi er ikke optagede af højre eller 



venstre - men af fremdrift. Denne debat håber vi, at I vil bidrage til, og støtte op om det, I 

tror på - om det der skal være de videre byggesten i udviklingen af vores kommune. 

Vi ser virkelig frem til, at alle bidrager, så vi får en god, meningsfyldt og givtig 

erhvervspolitisk valgkamp. 

Lidt uden for denne proces er erhvervsrådets engagement i URS – Udviklings Råd 

Sønderjylland – og trekantområdet. 

Haderslev Erhvervsråd har senest på URS´s generalforsamling i februar givet udtryk 

for, at det er på tide, vi gentænker URS. URS har 10 år på bagen og opstod i 

kølvandet på kommunalreformen og nedlæggelsen af amterne. Vi tænker i stedet, at 

det er relevant at tale om kommunens generelle positionering i forhold til 

omverdenen – herunder om det er relevant at inddrage Nordtyskland i det 

sønderjyske arbejde. Vi skal måske skabe en netværksgruppe hvor de sønderjyske 

erhvervsråd kan mødes i stedet for URS. 

Vi vil meget gerne det sønderjyske, men det skal give mening og værdi for alle. 

Vi vil forsøge at påvirke udviklingen, når vi mødes. Vi afventer nu udspillet fra URS 

efter tilkendegivelserne på generalforsamlingen og vil så gå engageret ind i et evt. 

udviklingsarbejde. 

I bestyrelsen giver vi fuld opbakning til det videre samarbejde og engagement i 

Danmarks Produktionscentrum og strategien i Trekantområdet.   

Det er afgørende, i forhold til de sager, som vi i Haderslev Erhvervsråd kaster os ind i - at 

det gør en forskel - at det kan mærkes - at det betyder noget. Vi vil udvikling i tæt dialog 

med kommune og erhvervsliv, resultater på kort og lang sigt - og vi vil det H-E-R - HER. 

Afslutning. 

Afslutningsvis vil jeg igen rette en stor tak til vore medlemmer for opbakningen og 

så til medlemmerne og kommunen for et godt og konstruktivt samarbejde i 2016. 

Det håber vi naturligvis på fortsætter i året og årene fremover til fælles bedste.  

Igen også en stor tak til alle medarbejderne, som tager den daglige tørn på 

Jomfrustien. I gør det rigtig godt – og bliver også godt modtaget i erhvervslivet. 

Lige en særlig tak til Gert. Du servicerer jo bestyrelse og formandskab og gør det 

præcist og godt – både det formelle og det uformelle. 

Endelig vil jeg også takke resten af bestyrelsen. Vi har hver vores styrke og 

interessefelt, og alle vil gerne bidrage, og I vil alle gerne fortælle om det også. Det 

skulle jeg lige lære, så møderne – bortset fra læringsmødet – nu holdes indenfor 

den aftalte tid. Tak for jeres engagement og måde at være på. Lige her en speciel 

tak til næstformanden Rico for næsten daglig sparring. 

Tak. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


