
 

   

 

 

 

Hammelev, 1. februar 2016 

PRESSEMEDDELELSE 

 

Åbent klubmøde for erhvervsfolk i Erhvervssparring HER 

Årets første klubmøde i Erhvervssparring HER – stor efterspørgsel på 

erhvervssparring – inspirerende oplæg om hvordan man gør sin virksomhed 

lækker – mentorer efterlyses til sparringsgrupper. 

Netværket og mentorordningen Erhvervssparring HER, som hører under Haderslev 

Erhvervsråd, holder et åbent klubmøde tirsdag den 9. februar kl. 19.00 – 21.00 på 

OPUS BUSINESS HOUSE, hvor der bliver inspirerende oplæg om, hvordan man gør 

sin virksomhed lækker overfor mulige købere og samarbejdspartnere. Oplægget bliver 

holdt af Arne Studsgård fra AS-sistance, som har mere end 30 års erfaring som 

økonomiansvarlig i flere mellemstore virksomheder.  

Derudover vil der også være info om sparringsgrupper og orientering om netværkets 

aktiviteter i 2016. Der bydes desuden på sandwich og der bliver rig mulighed for at 

netværke med hinanden og stille spørgsmål.  

Mere info om klubmødet kan findes på www.her.dk og tilmelding kan ske til Haderslev 

Erhvervsråd på info@her.dk eller 7353 1400.  

 

Yderligere info: 

Haderslev Erhvervsråd 

Intern salg og styring, Per Gregersen, 5151 0450, per@her.dk   

Marketing, Jasna Subasic, 5119 9819, jasna@her.dk    

 



 

 

 

 

 

Om Erhvervssparring HER 

Erhvervssparring HER er et netværk og en mentorordning i Haderslev Erhvervsråd, 

hvor man kan få sparring og inspiration til sin virksomhed. Netværket har et unikt 

koncept, hvor der bliver dannet 4 + 2 sparringsgrupper bestående af 4 iværksættere, 

nystartede eller selvstændige og 2 lidt mere erfarne.  

 

Formålet med sparringsgrupperne er at alle lytter til hinandens udfordringer og deler 

erfaringer og inspirerer hinanden. Erhvervssparring HER er et netværk med plads til 

alle og der er ingen krav til, hvilken slags virksomhed man driver.  

 

Da der er stor interesse i sparringsgrupperne, er der løbende behov for flere mentorer. 

En mentor – eller sparringspartner – skal styre og lede dialogen i 4+ 2 sparrings-

grupperne. Alle interesserede i mentorarbejdet er altid velkomne til at rette 

henvendelse til netværket for at høre mere om ordningen. (mentorarbejdet er frivilligt) 

 

For at kunne være med i Erhvervssparring HER er det nødvendigt at være medlem af 

Haderslev Erhvervsråd. Iværksættere kan gratis blive medlem i det år deres 

virksomhed er etableret + det følgende kalenderår. 

Mere info om Erhvervssparring HER kan findes på 

www.her.dk/netvaerk/erhvervssparring-her  

 

 

 


