
 

 

Bestyrelsens beretning til HER GF 2018. 

Også et stort velkommen fra mig – I har hørt mig sige det mange gange før, men det er bare så 

vigtigt: Uden jer medlemmers opbakning, interesse og engagement – ingen fungerende 

erhvervsråd. 

Da jeg stod her sidste år og nærmest fejrede HER´s 5 års fødselsdag – så var jeg samtidig både stolt 

og lidt målløs over det høje aktivitetsniveau, der havde været i HER gennem 2016. 

Nu her ved 6 års dagen og indgangen til 2018, har jeg naturligvis også kigget lidt tilbage på 2017, 

og jeg må erkende, at der igen er lagt lag på eller gravet et spadestik dybere, om I vil. 

Aktivitetsniveauet har været imponerende højt – dels er der aktiviteter og projekter, som er 

gennemgående, og dels har nye initiativer og gode idéer også fyldt meget. 

Vi er aktuelt 430 medlemmer – en fremgang i forhold til sidste år på 13. En fantastisk opbakning, 

som jeg gerne vil kvittere og sige tak for allerede her. Det har jo været et år, hvor vi ikke har 

fokuseret på medlemshvervning – alle er selvfølgelig hjertelig velkommen – men mere har 

fokuseret på værdien af at være medlem. Èt er jo, at HER får nye medlemmer – kunsten og 

formålet er jo at skabe så meget værdi for medlemmerne, at de gentegner medlemskabet, så HER 

får et nogenlunde fast og loyalt medlemsfundament. 

Medlemsværdien genereres jo primært af Erhvervsrådets dygtige og engagerede medarbejdere, 

som kører butikken i det daglige, så jeg vil også her straks sige jer tak for den vedholdende og 

engagerede indsats I gør for HER hver eneste dag. I har en rigtig stor aktie i, at vi i HER er, hvor vi 

er i dag. 

Haderslev Erhvervsråd får og har fortsat stor opbakning fra Haderslev kommune – også stor tak for 

det herfra.  

Vi har den helt rigtige konstruktion i forhold til kommunen – ingen kommunal repræsentation i 

Erhvervsrådets bestyrelse. Vi er den eneste af de 4 sønderjyske erhvervsorganisationer, hvor det 

er sådan, og det har jeg ved forskellige lejligheder hørt positiv misundelse over i de 3 andre 

sønderjyske kommuner. 

Vi kan som bestyrelse så agere og gøre det, vi er sat i verden for, nemlig at varetage erhvervslivets 

interesser – uden først eller samtidig at skulle kigge til højre eller venstre i byrådssalen. 

Derfor imødeså vi også kommunalvalget med sindsro. Historikken – selv om den ikke er så lang – 

viser jo, at både kommunen og Erhvervsrådet har en stor interesse i et velfungerende erhvervsliv 

og alt det udenom, som alt i alt er med til at understøtte denne ambition. 



Så vi ser i HER frem til 4 spændende år med det nye byråd, og det starter jo lige om lidt, idet vi 

inden sommerferien skal have gen- og færdigforhandlet en ny erhvervsstrategi og 

samarbejdsaftale for 2019-2022. 

Nu har jeg i den korte tid, jeg har stået her, allerede flere gange nævnt, at ”det går godt i HER”. 

Så kan I jo med rette sidde og tænke: ”Står han ikke og bli´r han ikke lidt selvfed?” 

Jo måske – men omvendt så skal vi rose, når det er på sin plads, og så har vi i kommunen brug for 

alle de gode historier. 

Jeg nævner det med afsæt i egne oplevelser, personlige og skriftlige henvendelser fra medlemmer, 

signaler fra erhvervsaktører uden for kommunen – helt overvejende har HER et godt ry, og 

kommunen bliver oftere og oftere omtalt som en erhvervsvenlig kommune. 

Endelig har vi jo også nogen, som kigger på os udefra – Dansk Industri og Dansk Byggeri. Disse to 

lidt forskellige målinger af kommunens erhvervsklima er der sagt meget om, men jeg må bare 

erkende, at specielt DI´s målinger har haft – og forsat har – stor betydning politisk og 

imagemæssigt. 

Jeg vil ikke gå i detaljer her, men alene konstatere, at i DI´s undersøgelse lå Haderslev kommune i 

2017 som nr. 33 mod nr. 35 i 2016. I DB´s undersøgelse lå Haderslev kommune som nr. 41 i 2017 

mod nr. 70 i 2016. 

For at gøre det komplet, så udarbejdede Dansk Erhvervsfremme igen i maj/juni 2017 på vegne af 

Haderslev Erhvervsråd en undersøgelse, som skal kortlægge og analysere virksomhedernes 

vurdering af kommunens erhvervsklima på 4 udvalgte parametre. Generel tilfredshed – om end 

der blev peget på nogle konkrete indsats- og forbedringsområder - bla. indsatsen for at sikre den 

nødvendige, kvalificerede arbejdskraft. 

Alt det får os ikke til at hvile på laurbærrene – tværtimod. Vi er stadig en ung organisation, og vi 

har stadig en stor mission foran os, og så har vi rigtig mange idéer, vi gerne vil gøre til virkelighed i 

årene fremover. 

Jeg vil ikke dvæle så meget ved de massive aktiviteter i 2017. Der er udfærdiget en Årsrapport, 

som I kan tage med hjem herfra. 

Dog vil jeg lige nævne HER´s nye domicil. 

Det er præcist et år siden, HER flyttede fra Hammelev til centrum af Haderslev. Beliggenheden ved 

E45 var perfekt i forhold til mange af opgaverne, men en række nye aktiviteter inden for 

iværksætteri og innovation betød, at HER skulle være tættere på uddannelserne og de unge. Det 

var samtidigt et stort ønske at lave et synligt og levende hus med gode udfoldelsesmuligheder for 

hele erhvervslivet, og det er for alvor blevet tilfældet med HER-huset på Jomfrustien. Et hus, der 

dagligt er fyldt med aktivitet, møder, idéer, engagement og godt humør. Det har givet væsentlig 

større synlighed, og så har det givet mulighed for at udvide og afvikle aktiviteter og arrangementer 

i huset. Vi vil gerne tæt på jer medlemmer, så hvis ikke I har været på besøg, så tag og kig ind, når I 



er i nærheden. Er nogen af medarbejderne hjemme, så giver de helt sikkert en kop kaffe og en 

rundvisning. Alle medlemmer kan også booke lokalerne til møder. 

 

Nu vil jeg komme ind på et par af de områder, som vi giver fokus i 2018, og det er ved siden af den 

daglige og helt nødvendige drift og medlemsservice. 

 

Innovation og iværksætteri skal forsat være en stor del af HER´s dagsorden. Start HER programmet 

blev søsat i efteråret 2017 ved en stor, veltilrettelagt og velbesøgt konference i Haderslev hallen. 

StartHER skal være svaret på spørgsmålene ”hvor skal jeg gå hen med min drøm om at blive 

iværksætter”, og ”hvordan kan jeg lykkes med det”? 

Vi vil fremme iværksætterkulturen og entreprenørskab og bevise, at der i Haderslev kommune kan 

opbygges Danmarks bedste iværksætter- og innovationsmiljø. StartHER tror på iværksætteren og 

den gode idé, og faciliterer forløb, som giver iværksætteren overblik og mod til at forfølge sin 

drøm. I HERhuset tilbydes nu gratis kontorpladser til nye iværksættere i en tidsbegrænset periode. 

Der er flere aktører, som arbejder dedikeret på at skabe mere entreprenørskab, bl.a. 

investorgruppen ”Heltemod & Hjerteblod”, etablerede HER medlemmer, Erhvervssparring HER – 

og så er entreprenørskab blevet en fast aktivitet på alle skoler og uddannelser i kommunen – i 

øvrigt som den eneste kommune i Danmark. Tak til Haderslev kommune og andre relevante 

aktører for det.  

For lige at binde sløjfen omkring iværksætteri, så er det vigtigt med supervision til iværksætteren, 

så vi øger overlevelsesraten i forhold til de %´er vi kender fra 2010/2011 – da lå Haderslev 

kommune ikke specielt godt placeret på Danmarkskortet. 

Innovation i forbindelse med iværksætteri er innovationens ene ben – det andet ben er innovation 

i de gamle og etablerede virksomheder. Der tror jeg, der ligger et kæmpestort og uopdyrket 

potentiale. 

 

Der skal fokus på erhverv i uddannelsessystemet i øvrigt, for skal vi kunne honorere fremtidens 

efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft, så skal vi tænke det ind allerede langt nede i 

Folkeskolen, og det har Haderslev kommune også tænkt ind. 

 

Acture Park skal være et turismefyrtån, og det kræver fortsat blod, sved og tårer.  

Acture Park fik for alvor vind i sejlene i 2017, og programmet blev kraftigt udvidet. Det var et 

skelsættende år, og året hvor der skulle vises resultater og værdi - dels i praksis med nye 

aktiviteter til gæsterne men også med analyser, der fokuserede på kundegrundlag og 

samfundsværdien for kommunale investeringer, hvis vi stadig skulle gøre os håb om kommunale 

støttekroner. 

For at tage det sidste først, så dokumenterede COWI, at projektet har stort potentiale for 

udviklingen i kommunen. 

Der er p.t 29 partnere med 62 tilbud og oplevelsesmuligheder. 



3 aktiviteter stjal opmærksomheden i Destination Sønderjylland hen over sommeren – den 500 m 

lange Urban Zipline svævebane fra siloen på havnen, ”træn fodbold med en superligaspiller” og 

”Rundvisning på Fighter Wing Skrydstrup”, og de lå i top 3 over de mest sælgende produkter 8 

gange. 

Laver vi de rigtige og anderledes aktiviteter, kommer gæsterne. Acturpark.dk havde i juli og august 

måned h.h.v. 2.695 og 13.893 besøgende. 

Efter god og konstruktiv dialog om videreudviklingen af Acture Park viste byrådet opbakning til 

planerne om for alvor at sætte Acture Park på landkortet i 2018 – om end på et lidt lavere niveau 

og knap så langsigtet som i det oprindelige forslag. Dialogen fortsættes, og der er løfte om, at 

Acture Park bliver prioriteret som en del af den kommunale udvikling generelt. 

 

Et gennemgående og ofte fremført ønske – dels af erhvervslivet til HER og dels fra HER til 

Haderslev kommune – er at få et stærkere Brand og større tiltrækningskraft i forhold til 

erhvervsudvikling og bosætning. 

Det fremgår af alle de erhvervsanalyser, der er gennemført de seneste 4 år. 

Med afsæt i bl.a. den viden, så udarbejdede HER allerede i 2016 et oplæg til en ny grundfortælling 

for den samlede kommune under overskriften ”Heltemod & Hjerteblod”. Målet var at påvirke 

politisk men også at være aktive i en konkret udformning. 

Gennem 2017 har HER således deltaget positivt og engageret i den proces, der har ført til, at der 

her ved indgangen til 2018 er lavet et samlet markedsførings- og kommunikationsoplæg for 

Haderslev kommune under overskriften ”Haderslev – aktive med hjerte og vilje”. Dele af 

kampagnen blev offentliggjort ved Nytårskuren på Gram slot. 

Nu skal kampagnen så rulles ud, så vi får den under huden, og den giver genlyd ude i Europa – det 

koster nu – og det koster kontinuerligt, hvis det skal virke. 

Den kampagne er én ting – men der er mange facetter i branding og markedsføring. Kunne en 

fælles ”marketingsgruppe” nedsat af kommunale og HER repræsentanter og måske andre 

relevante være en idé? 

 

Som tidligere nævnt, så har vi en bunden opgave i første halvdel af 2018 – udarbejdelsen af en ny 

erhvervsstrategi og samarbejdsaftale med Haderslev kommune. 

Det vil ske uden de store sværdslag er mit bud – for jeg tror, kommunen også er bevidste om, at 

HER har en endog meget stor andel i, at temperaturen er på ”varm” i erhvervslivet i kommunen, 

og at HER er den helt nødvendige samarbejdspartner og garant for, at den gode og målrettede 

erhvervsudvikling skal fortsætte. 

Når det så er sagt, så bør vi vel også ved en sådan lejlighed ”kigge lidt indad”. Er den struktur og 

organisation, som vi har i dag den rigtige og mest værdifulde? Er båndene mellem HER, 

detailhandel og turisme snøret rigtigt og tætte nok? 

 



Kigger vi ud over kommunegrænsen, så fortsætter vi med at involvere os i Trekantområdet, hvor 

det giver helt åbenbar værdi. Der er initiativer, som vi kan få gavn af, og vi kan helt sikkert med 

vores fortsatte udvikling byde ind modsat. 

Sidste år satte jeg spørgsmålstegn ved URS-samarbejdet. URS står for Udviklings Råd 

Sønderjylland. På det tidspunkt led rådet af metaltræthed efter min bedste overbevisning, men 

efter en debat omkring det i foråret, er URS blevet revitaliseret, og der er sat mere præcise, 

realistiske og vedkommende mål op for det kommende års arbejde, så det deltager vi fortsat i. I 

øvrigt har det aldrig for HER været et tema om at vælge det sønderjyske samarbejde til eller fra – 

det har alene været engagementet i URS, som har været i spil. 

Vi deltager og engagerer os der, hvor det giver værdi og mening. 

 

Ud over de nævnte nedslagspunkter, vil vi fortsat være med til at udvikle og påvirke udviklingen 

derhen, så vore eksisterende virksomheder føler sig godt tilpas og trives, ligesom vi vil engagere os 

i alle initiativer i retning af at tiltrække eller generere nye virksomheder i Haderslev kommune – 

offentlige som private. Jeg nævner helt bevidst Haderslev kommune, idet HER også har både en 

stor interesse og rolle i, at kommunen bliver kittet endnu tættere sammen, når vi taler erhverv, 

detailhandel og turisme. 

HER vil også fortsat udvikle og facilitere netværks- og dialoggrupper. 

 

Er der noget, vi kan blive bedre til? 

Ja det er der. HER har mange gode varer, koncepter og værktøjer på hylden – mange af vore 

medlemmer kender dem bare ikke. Det skal vi have noget gjort ved. Vi skal have skabt synlighed 

omkring de mangfoldige muligheder, som hyldevarerne i virkeligheden indeholder og er for 

medlemmerne. 

Så har vi mange ressourcestærke og erhvervserfarne medlemmer – vi ser her en åbenbar mulighed 

for at udnytte denne erfaring til rådgivning og personlig sparring – dels for ligesindede og dels for 

nybegyndere i erhvervs- og virksomhedssammenhæng. 

 

Inden jeg slutter, vil jeg lige igen nævne samarbejdet med Haderslev kommune. 

Det går godt, vi vil det samme, og vi fornemmer stor, politisk opbakning.  

Vi har nu 4 år foran os - og snart med en ny strategi og aftale - og skal vi rigtig lykkes med fortsat at 

hæve barren og lægge lag på hen mod målet som en rigtig ”attraktiv og mulighedernes  

erhvervskommune”, så vil vi opfordre politikerne til at tage ”de store briller” og ”ja-hatten” på, 

ikke at forfalde til enkeltsager, se fremad med mulighederne i fokus og så stå fast – også selv om 

noget gør ondt – også selv om et kommunalvalg nærmer sig. Det varer jo så lidt endnu. 

Samarbejde gælder begge veje – og vi skal gøre alt for at leve op til det, vores samarbejdspartner – 

her kommunen – med rette kan forvente af os. 

Tak for godt og konstruktivt samarbejde i 2017. 

 



Afslutningsvis vil jeg endnu en gang rette en stor tak for opbakningen til alle vore medlemmer 

gennem 2017. Det håber jeg naturligvis på fortsætter, og så må I gerne udfordre os – sammen 

bliver vi endnu bedre. 

 

Igen en stor tak til medarbejderne, som tager den daglige vagt på Jomfrustien. Det er dejligt, I 

trives. Det kan jeg se, når jeg kommer, men den netop gennemførte 

medarbejdertilfredshedsundersøgelse viste det jo også. 

Også en stor tak til dig Gert. Du inspirerer dit personale til at yde sit ypperste, og så servicerer du 

bestyrelse og formandskab på bedste vis. Du har fingeren på pulsen, så de uformelle møder har 

også for mig og formandskabet haft rigtig stor værdi. 

 

Det er min sidste dag på ”broen”, min sidste beretning og min sidste mulighed for som formand at 

sige noget til bestyrelsen. 

Jeg har helt efter eget valg valgt at stoppe som formand og i bestyrelsen for Haderslev Erhvervsråd 

efter 5 år – heraf de 2 som formand. Det er helt udramatisk, men nu vil jeg gerne bruge noget 

mere tid på andre projekter og idéer, som er blevet lidt forsømte. Det er en velfungerende 

forening jeg – og bestyrelsen - ”afleverer” her i 2018 – en forening med et fortsat kæmpe 

potentiale. 

Det har været en spændende, udfordrende og til tider krævende rejse. Vi har hver vores styrker og 

interesser, og I har alle i bestyrelsen gerne villet bidrage. Jeg er aldrig gået forgæves – I har været 

et godt hold. 

Jeg er helt tryg ved at abdicere – I skal nok være garant for at bringe HER rigtig godt videre. 

Tusind tak for jeres engagement, støtte og måde at være på. 

Tak. 

 

 

 

 

 

 

                       

 


