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Haderslev, 22. april 2020 
 

Bestyrelsen for HER har drøftet byrådets ekstra puljer på henholdsvis 500.000 kr. og 100.000 
kr. til erhvervslivet, og har i den forbindelse foreslået nedenstående konkrete initiativer, 
som erhvervsdirektøren medbringer i den nedsatte task-force. Desuden har bestyrelsen 
drøftet muligheden for yderligere initiativer i samarbejde med Haderslev Kommune. Disse 
præsenteres i særskilt mail. 

1. LAD OS FESTE, SÅ SNART VI MÅ:  
Af puljen på 500.000 kr. foreslås afsat 200.000 kr. til at skabe lokale byfester alle 
steder i kommunen, så snart vi må igen. Kriterierne skal være, at det foregår lokalt og 
skabes i samarbejde med de aktører, som har mistet deres arrangement. At det 
involverer flest mulige lokale butikker, råvarer og leverandører. At det foregår med 
omtanke ift. Corona og smitte. At pengene skal yngle og blive til meget mere. Konkret 
tænker vi, at midlerne fordeles til organisationerne og de frivillige bag fx Kløften, 
Høtte, Pinsmærken, Årø Kuller, Vedsted Sø Festival. Omkring disse aktører dannes 
arbejdsgrupper, som hvert sted får til opgave at skabe den største og bedst ”byfest”, 
så snart vi må. Planlægningen går i gang nu, og HER hjælper med involvering af 
erhvervslivet rundt omkring. Kultur & Fritid kunne hjælpe med facilitering. 

2. NU SKAL BUTIKKER OG SMÅ AKTØRER ONLINE:  
Af puljen på 500.000 foreslås afsat 100.000 kr. til et ”lille” hurtigt projekt, der skal 
hjælpe de private butikker og andre små aktører med at komme online. Midlerne skal 
gå til en håndholdt indsats, så der er tale om ekstra manpower, fra aktør til aktør og 
gøre dem klar til at gå online – mentalt og ift. afklaring af ressourcer. Der findes 
centrale digitaliseringsmidler, som virksomhederne kan søge, dem skal vi have søgt en 
masse af. Men vi ser desværre en skræmmende mangel på IT-forståelse og 
kompetencer hos de små aktører, der ikke er kommet online her i 2020, og det gælder 
op mod halvdelen af butikkerne. Så hvis vi ikke tager dem i hånden, sker der intet. Det 
største mareridt er, hvis Corona bryder ud igen til efteråret, så vi skal have hjulpet 
butikkerne online nu! 

3. HADERSLEVSHOP.DK 
Af puljen på 500.000 kr. foreslås afsat kr. 75.000 som medfinansiering af en 
overbygning på de lokale virksomheders egne webshops. En fælles portal med navnet 
Haderslevshop.dk, som henvender sig til - og markedsføres overfor de mange, der 
både ønsker at handle lokalt og online. Coronakrisen har givet et fantastisk afsæt for 
dette lokale engagement, og det skal vi bygge på.  

Input til udmøntning af de ekstra afsatte 
midler fra byrådet i Haderslev Kommune til 
at understøtte erhvervslivet ifm. 
Coronakrisen 



 

 

 

 
 

4. 100 SMÅ FORTÆLLINGER, DER GØR OS STØRRE:  
Af puljen på 500.000 kr. foreslås afsat kr. 125.000 til at hjælpe de mange små 
virksomheder med at få en skarpere profil og fremstå bedre overfor den nye 
omverden her efter Corona. Mange små virksomheder har det virkeligt hårdt lige nu 
og de kommunale midler er jo ganske små i dette billede. HER tror på, at det, som vil 
kunne hjælpe flest små virksomheder bedst, er en opsøgende, konkret og direkte 
indsats for at gøre dem ”mere lækre”. Det foreslås at arbejde videre med den 
arbejdsform, der blev anvendt ved starten af kampagnen Haderslevhandler.nu. Altså 
involvere de lokale kreative bureauer i en slags guerilla, som drager rundt i kommunen 
med nogle helt konkrete små marketingpakker, som virksomhederne kan få finansieret 
50 % fra puljen. Det kan handle om at få lavet nye fotos eller video, om optimering af 
facebook, om bedre produktbranding eller noget andet. Man kan faktisk få en del for 
et par tusinde kroner pr. virksomhed, hvis det kan gøres samlet og rationelt – og med 
et gran hjerteblod fra de kreative… 

5. HADERSLEVHANDLER.NU OG TURISMEKAMPAGNE:  
Puljen på 100.000 kr. til markedsføring og kommunikation foreslås anvendt til at 
forbedre og forstærke de to kampagner, der allerede er sat i gang, fordi udbyttet bliver 
langt det største på den måde. Det kan ske som direkte midler, der tilføres 
kampagnerne, og/eller det kan være kommunens egen kommunikationsafdeling, der 
bliver koblet på kampagnerne og understøtter disse direkte fra kommunal side, 
herunder inddrager Flyttilhaderslev.dk  
 

Det er erhvervsdirektør Gert Helenius, der tager idéerne videre herfra og i den kommende 
dialog og udmøntning, og vi glæder os alle til at se, hvor langt og godt vi kan komme med den 
ekstra indsats. Det er en spændende udfordring, som vi alle må og vil prioritere højt. 

Med venlig hilsen 

HER-bestyrelsen 


