
 

 

Formandens beretning på Generalforsamlingen den 4. marts 2020 

2019 var på mange måder et forandringens år i Haderslev Erhvervsråd. Det var starten på den 4-årige 

strategiplan, som er vedtaget i fællesskab mellem erhvervsrådet og Haderslev Kommune. 

Det var også året hvor Visit Haderslev kom ind under erhvervsrådet, og hvor en ny samarbejdsaftale med 

Haderslev Butikker skulle stå sin første prøve.  

Det betød, at mange opgaver blev ændret, og derved også et ændret kompetencebehov blandt vore 

medarbejdere. Vi fik tilført 2 medarbejdere fra Visit Haderslev og 1 fra Haderslev Butikker, og projekterne 

startHER og ACTURE PARK blev en del af vores almindelige drift, så det betød også udskiftning af personale.  

Så starten af året var i høj grad præget af, at få den nye organisation rettet til og få planlagt, hvordan vi 

skulle gribe den nye strategiplan an. Hele 6 af vores 11 ansatte er nyansatte i 2019. Til gengæld kører det 

på fuld knald nu, men nogle aktiviteter er naturligt nok først kørt 100 % ind i sidste halvår af 2019. Det 

vidner et økonomisk overskud for året også om, hvilket vil blive konverteret til aktiviteter i 2020. 

Vi havde 523 medlemmer ved årets udgang 2019 mod 439 året før. Tallet er selvfølgelig steget som en 

følge af, at vi har fået medlemmerne af Haderslev Butikker med. Der er 92 medlemmer i Haderslev 

Butikker, men nogle var jo i forvejen medlem af erhvervsrådet også.  

Når året starter, og vi opkræver kontingent, er der altid noget medlemsafgang, især iværksættere der ikke 

har fået gang i forretningen og virksomheder der lukker eller flytter. Så i dag har vi 512 medlemmer, selvom 

vi faktisk har startet året fint og budt velkommen til 27 nye medlemmer – vores mål er at have 545 

medlemmer ved udgangen af året. 

Samarbejdet med Haderslev Butikker virker til at fungere fint og udviklingen af detailhandlen i kommunen 

er en stor og vigtig opgave. I 2018 introducerede vi Haderslevgaver.dk som lagde fint ud og i 2019 nåede en 

omsætning på 428.000 kr. og 1057 solgte julegaver. Jeg kan kun opfordre til, at virksomheder benytter sig 

af ordningen og støtter lokalt, fremfor at benytte en af de, godt nok større, men ofte også udenlandske 

udbydere. 

Fra 1. januar 2020 har vi indgået en aftale med Gram Handelsklub om at overtage deres arbejde omkring 

detailhandelen, og det er vi kommet godt i gang med – alle går positivt ind i arbejdet.  

Vi diskuterer nu muligheden og har gjort forarbejdet til opsætning af persontællere rundt i kommunen, 

som kan registrere hvor og hvordan de handlende og turisterne færdes. Det vil skaber en masse data, som 

vi kan bruge i markedsføringen både overfor kunderne, men også ved tiltrækning af nye butikker, da vi fx 

kan se præcist hvor mange potentielle kunder, der går forbi de enkelte forretninger. 



Nu er det allerede flere gange blevet nævnt, at Haderslev i Dansk Kyst- og Naturturismes 

gæstetilfredshedsanalyse ligger helt i top. Men sådan en god ting kan jo ikke nævnes for ofte. Vi har 

overhovedet ikke noget imod at både Skagen og Sæby lå over os, og er ganske tilfreds med 3 pladsen på 

landsplan. Der kan jo være en del turister, som allerede har besøgt det Nordjyske, og hvad er så mere 

naturligt end at besøge nummer 3 på listen. Den for nogen lidt overraskende 3 plads gav en del omtale 

både på tv og i de skrevne medier.  Og vores erhvervsdirektør fik endda fornøjelsen af at komme i 

Aftenshowet i DR1. 

Som en del af strategiplanen vedrørende turisme lovede vi at høre alle turistaktører om deres holdning til 

fremtidens turistservice. Det har vi gjort gennem workshops, og det har medført at turistinformationen i 

højere grad bliver digitaliseret og flytter ud til flere af aktørerne. Vi forventer at opsætte 10 digitale 

informationsstandere, hvoraf nogle bliver i kombination med personlig vejledning.  

Vi har måske ikke en Roskilde eller Tønder festival, men Haderslev, Vojens og Gram har en spændende 

historie at fortælle, og med Danmarks aktive destination har vi en lang række andre ting at byde på som 

rammer fint ind i mange danskeres interesseområde.  

Ud over turisme og handel er HERs hovedopgaver erhvervsservice og rammevilkår, iværksættere, 

arbejdspladser og produktivitet, uddannelse og arbejdskraft. Alt sammen med det hovedformål, at 

Haderslev skal være en attraktiv erhvervskommune. 

Et godt sted at leve og bo samt have sin erhvervsvirksomhed. 

Vi har i 2019 gennemført små 1000 møder af forskellig art. Mange af disse har været forretnings-

udviklingsmøder med virksomheder og møder omkring digitalisering. Disse områder har haft strategisk 

fokus i året og vil også have det i 2020.  

Vi har på området et fint samarbejde med Erhvervshus Syd, hvor kontakten ofte starter med HER, som er 

den opsøgende og analyserende, hvorefter Erhvervshuset kommer på banen med deres specialister. Vi har 

jævnligt møder med Erhvervshuset for sikre os, at samarbejdet fungerer optimalt, og at vi supplerer 

hinanden uden overlapning. På den måde føler jeg den nye erhvervsfremmelovgivning er kommet til at 

virke efter hensigten, og at vi kan spille hinanden gode. Vi har selvfølgelig brugt nogle møder på at lære 

hinanden at kende, men jeg er ikke i tvivl om, at kommunens virksomheder vil få god gavn af den tætte 

forbindelse både på samarbejde og den fysiske placering i Vojens. 

I 2018 startede året med den traditionelle nytårskur i Frøs Arena med omkring 300 deltagere og i år med 

400 deltagere på Harmonien. Det er en rigtig god tradition vi har i samarbejde med kommunen, hvor vi 

hygger og netværker. Og tilslutningen til arrangementet vidner også om at vi har ramt en god måde at 

afholde det på. 

Vi har gennem året afholdt 15 netværkscafeer. Et koncept som har vist sig meget holdbart, idet det er et af 

de arrangementer, som har været gennemført fra opstarten af HER. Der er til hvert møde et fagligt indlæg, 

man får mulighed for at netværke og ikke mindst får man en af vore virksomheder i kommunen at se.  Og 

ikke mindst det sidste ser jeg som en væsentlig ting. Jo større kendskab og viden vi har om hinandens 

virksomheder i kommunen, des nemmere og større er muligheden for, at vi benytter os af de kompetencer 

og varer vi har lige for hånden. Og des bedre bliver vi til at fortælle om de mange kvaliteter vi besidder i 



kommunen. Fra vores tilfredshedsanalyse ved vi, at næsten halvdelen af vores medlemmer handler med 

hinanden som følge af netværket. 

Et andet succesfuldt område har været bestyrelsesnetværket. Det er et område som måske er lidt overset 

af nogle af vore medlemsvirksomheder. Konceptet er, at HER har tilknyttet en række personer med 

forskellige virksomhedsmæssige kompetencer og bestyrelseserfaring. Der var 34 i netværket i 2019 hvoraf 

12 blev opdateret med en professionel bestyrelsesuddannelse. Virksomheder i kommunen kan gennem 

dette netværk udvikle virksomheden ved måske at få eksterne bestyrelsesmedlemmer, et advisory board 

eller en erfaren sparringspartner. HER har udviklet et særligt system, hvor vi ud fra de kompetencer 

virksomheden efterspørger finder 4 kvalificerede kandidater, som virksomheden møder og kan tage stilling 

til. I 2019 tog 6 virksomheder mod tilbuddet og vi har nu i alt formidlet 20 bestyrelsesmedlemmer eller 

sparringspartnere. 

Vi prøver i 2020 at sælge konceptet til andre nærliggende kommuner, hvilket kan give positiv synergi og 

være med til at udvide både kandidatfelt og interesserede virksomheder.  

Vi er stolte af den udvikling der har været indenfor innovation og iværksættere, som er et af vore 

kerneområder. Vi har fremgang i antallet af iværksættermøder på omkring 50 %. I startHER har vi samlet en 

række løsninger, som gør det lettere at komme i gang som iværksætter. Jeg mener også, vi er en af de 

bedste kommuner til at involvere og få mange partnere til at samarbejde. Lige fra at skabe interesse 

omkring iværksætteri helt nede fra Folkeskolen. Det seneste initiativ fra 2019 på området er etableringen 

af et makerspace, som bliver kaldt ”Skaberiet”, og som har hjemme i underetagen i erhvervsrådets bygning. 

Det er et samarbejde mellem Haderslev kommune, nogle dygtige iværksættervirksomheder og HER. Det er 

stedet som kan bruges, når der skal tænkes ud af boxen og udfordringer skal overvindes. 

I det hele taget er det en fornøjelse at bevæge sig rundt i HERs bygning lige nu. Som regel summer der af 

aktiviteter over det hele. Lige nu er overetagen fyldt af iværksættere, som er i fuld gang med at realisere 

projekter, og hvor de har rig lejlighed til at motivere hinanden. I stueetagen befinder HERs medarbejdere 

sig som bekendt, og hvor I altid er velkomne, hvis I ønsker noget drøftet. I første lokale til højre har vi nogle 

behagelige genbrugsmøbler man kan benytte sig af, men lokalet er også vores tavlerum hvor de enkelte 

tavler beskriver, hvordan det går med vore projekter, og hvor langt vi når i forhold til strategiplanen.  

Det er her vore bestyrelsesmøder starter og de ansvarlige medarbejdere redegør for hver deres område. 

Det er med til at give bestyrelsen et hurtigt overblik over aktiviteterne siden sidste møde. Men der er ingen 

hemmeligheder så gæster kan selvfølgelig på den måde orientere sig om aktiviteterne. 

Vi arbejder intenst ud fra den vedtagne strategiplan på at få nye virksomheder til kommunen. Det var en af 

diskussionerne på sidste generalforsamling, og der er også kommet forslag til dette års generalforsamling 

om dette emne. Det er et område, hvor vi sagtens kan lave statistik, men også et område med en naturlig 

stor diskretion. Konkret har vi i HER arbejdet med 12 virksomheder i 2019, hvoraf 5 er flyttet til kommunen. 

Man kan så diskutere om det er få eller mange, men får vi et tip, eller er der en virksomhed som henvender 

sig, sætter vi selvfølgelig alle sejl til. Det er et af de steder Jan Hyldal er meget aktiv og et område han 

åbenlyst brænder for. Gert Helenius vil senere redegøre for området, og det er da et af steder vi gerne 

modtager gode input omkring, hvordan vi og kommunen kan gøre det endnu bedre. Det vil jeg komme lidt 

tilbage til senere. På området har vi også helt fra ideniveau givet hjælp til opstart af virksomhed omkring 



cannabisproduktion og udvinding af cannabisolie. Det har fået ret stor mediebevågenhed og en regulær 

forretningsplan er nu på trapperne. Så sent som i går blev jeg faktisk ringet op fra det Danske konsulat i 

Canada, hvor man var interesseret i at høre mere om projektet og en eventuel finansiel involvering i det. 

En af vore opgaver i 2019 har ligeledes at udbrede kendskabet til FNs Verdensmål. Jeg må erkende at bare 

for 2 år siden, da strategiplanen blev diskuteret, var jeg noget skepsis om det overhovedet skulle med. Jeg 

er blevet klogere, verdensmålene er i Danmark blevet en central del af den måde både det offentlige og 

virksomheder arbejder på. For virksomheder bliver målene ikke blot brugt til at markedsføre og afsætte 

varer på, det bliver efterhånden også en ting man skal redegøre for, når der skal hentes fremmed kapital til 

virksomheden.  

Vi har i 2019 afholdt flere arrangementer på området. For HER er det vigtigt, at vi kan hjælpe virksomheder 

til at gøre verdensmålene mere nærværende, og se hvor man allerede er godt med, og hvor der kan gøres 

mere. Uden at der nødvendigvis skal laves en større afhandling. 

En placering som nummer 34 på DI erhvervsklima analyse vidner om, at vi gør rigtig mange ting godt i 

kommunen. Og det er vigtigt at vi bemærker det. Det fortjener kommunens ansatte. 

Kontakter man kommunen, føler jeg at man møder behjælpelige og servicemindede medarbejdere. Jeg 

mener helt klart, at der er sket udvikling på området. I forrige strategiplan var målet at fremstå som en 

erhvervskommune. Det har vi nået, nu vil vi mere.  Men det oplever man nok efterhånden de fleste 

kommuner vil, og der er en sund konkurrence blandt kommunerne om, hvem der kan fremstå  mest 

erhvervsvenlig. Så en løbende indsats på området er nødvendigt. 

En af de ting som irriterer mig voldsomt, er at kommunen imagemæssigt i DIs analyse ikke kan komme i den 

bedste halvdel. Vi har en placering som nummer 69 på image. Der vil nok altid være historier, som ikke er 

så gode, det kan sikket ikke undgås, men vi som virksomhedsejere, kan i hvert fald medvirke til, at de gode 

historier også bliver fortalt. Og det har vi en interesse i, for at fremme erhvervslivet i kommunen og kunne 

tiltrække nye virksomheder og borgere. 

Image er summen af vores fælles fortælling. Nogle er gode til at fortælle den gode historie og andre 

glemmer det måske i hverdagen. Vi skal holde kommunen op på at gøre det, men vi skal også gøre det selv. 

Jeg tror vi i erhvervslivet sammen med kommunen kan medvirke til at løfte erhvervsservicen yderligere og 

derved også vores image. Vi har tidligere, helt tilbage til HERs opstart haft grupper, som i samarbejde med 

kommunen arbejdede for løfte serviceniveauet. Det tror jeg stadigt kan være en måde at forbedre udvalgte 

områder på og involveringen af erhvervsledere i arbejdet, vil være med til at holde fokus på vigtige 

områder.  

Et af de vigtige områder, som skal have fokus, er tiltrækning af nye virksomheder samt udbuddet af 

erhvervsjord. Det er bare så vigtigt, at erhvervsjorden er til salg de rigtige steder, og selv om det er en del af 

den langsigtede lokalplanlægning i byrådet, skader det nok ikke, hvis man i god tid har fået et par gode råd 

fra erhvervslivet. 

Et andet område kan være byggetilladelser. Her har vi lige oplevet, at Haderslev kommune i Dansk Byggeris 

undersøgelse er blevet placeret på en flot 3. plads blandt kommunerne, når det drejer sig om 



sagsbehandlingstider. På trods af det kunne der på et møde med lokale byggerådgivere og entreprenører 

og kommunen for nyligt påpeges flere punkter til forbedring. Så det viser jo bare, at der aldrig er tid til at 

hvile på laurbæerne. 

Et område som er svært at overse lige nu er klimatilpasninger og problematikken med at få vandet hurtig 

væk. Det er ikke længere blot et problem for landbruget, men også for byer og sommerhusområder i 

kommunen. Det afsatte budget til snerydning i kommunen kan måske hurtigt konverteres til afværge 

omkostninger vedrørende afledning af regnvand. Vi kan måske blive en foregangskommune, der i 

samarbejde med landbruget finder gode og måske multifunktionelle løsninger.  

Et dyrt problem i kommunen er at vi har for mange på offentlig forsørgelse. Ud fra en benchmarking ligger 

vi nummer 87 ud af 98 kommuner. 

Vi har bemærket, at borgmesteren sammen med forskellige byrådets medlemmer har besøgt mange 

virksomheder i kommunen på det seneste. Det er absolut en rigtig god ting, og jeg kan forestille mig, at et 

af emnerne har været om virksomheden har mulighed for at tage større socialt ansvar. Nogle virksomheder 

tager et rigtigt stort ansvar og andre har måske ikke set muligheden. Kan vi få os snakket hen til, hvad der 

kræves for få flere langtidsledige i arbejde, vil det være et kæmpe plus for kommunen. Specielt hvis vi kan 

få det målrettet i retning af en varig stilling. 

Vi kan i dag læse i pressen at trafikministeren nedprioriterer Hærvejsmotorvejen ud fra nye beregninger. 

Motorvejen er meget vigtig os og vi må derfor mobilisere alle gode kræfter og i det mindste kræve at 

beregningerne bliver lavt på samme måde for alle aktuelle projekter 

Haderslev Erhvervsråd er altid klar til at hjælpe virksomheder med alt, der kan være med til skabe mere 

udvikling og vækst i vores kommune, og vi vil på positiv vis holde kommunen i ørerne, så vi kan fremstå 

som en attraktiv og stærk erhvervskommune, hvor vi står sammen og hjælper hinanden. 

Johan Schmidt, formand Haderslev Erhvervsråd 

   


