
 

  

 

 

 

 

 

Har man brug for yderligere info eller kommentarer direkte fra Folkemødet, kan man kontakte 

Erhvervsdirektør Gert Helenius, 5170 2050, gert@her.dk 

 

 

 

Haderslev, 14. juni 2017 
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Haderslev Erhvervsråd indtager Bornholm 

HER inspirerer på Folkemødet 2017 – Erhvervsdirektør holder indlæg om 

Erhvervsrådets indsatser og sætter fokus på erhvervsudvikling og iværksætteri på 

Folkemødet 2017 – Erhvervsdirektør og kommunaldirektør fortæller om Haderslev 

kommunes vilje og mod på Folkemødet 2017  

For første gang kan man nu finde Haderslev Erhvervsråd (HER) og Haderslev Kommune 

officielt i programmet for Folkemødet 2017 på Bornholm. Erhvervsdirektør Gert Helenius og 

kommunaldirektør Willy Feddersen deltager som repræsentanter.  

Folkemødet varer i 4 dage fra den 15. juni til den 18. juni og består af et program spækket med 

hundredvis af events, debatter, oplæg og indslag.  

Erhvervsdirektøren har rollen som inspirator til to events, hvor der bliver fokus på iværksætteri 

og erhvervsfremme. Lørdag den 17. juni vil han sammen med kommunaldirektøren under 

temaet ”Vækst, erhverv og beskæftigelse” fortælle om Haderslev kommunes Heltemod og 

Hjerteblod – en historie om hvordan kommunen bliver en endnu stærkere 

iværksætterkommune. Haderslev ligger i produktionsdanmark, hvor iværksætteri og virkelyst 

gennem årene har skabt mange store og små erhvervssuccesser. Der er nu lavet en opskrift på 

fremtidens iværksætteri: Det hele begynder i folkeskolen og bindes sammen med heltemod og 

hjerteblod.  

Søndag den 18. juni afholdes en workshop, hvor der lægges vægt på den store variation i 

leverancerne hos den lokale erhvervsfremme. Haderslev Erhvervsråd holder et indlæg og 

fortæller om indsatserne for udviklingen af erhvervslivet i Haderslev kommune. Hele 

programmet kan findes på www.folkemoedet.dk.  

Desuden deltager kommunaldirektøren også i et debatpanel om, hvad iværksætteri betyder for 

erhvervsudviklingen i de store bycentre og landdistrikterne, den 17. juni.  

Har man interesse for at følge med i HER’s færden på folkemødet, kan man følge med på 

Haderslev Erhvervsråds facebook-side, hvor erhvervsdirektøren jævnligt vil lave opslag og 

poste billeder.    
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