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Fra afkørsel Vojens til hele Verden 
Virksomheder kan nu mødes både fysisk og via video hos Haderslev 
Erhvervsråd – nyt mødelokale med videokonference stilles til rådighed for 
iværksættere og medlemmer af erhvervsrådet – de nye muligheder 
demonstreres ved Åbent Hus-arrangementet 13. juni kl. 16.00 – 18.00 

Et tomt lokale ved siden af Haderslev Erhvervsråds nye lokaler i SBE Centret i 
Hammelev lagde op til idéen om at gøre det lettere for især de mindre 
virksomheder at komme i kontakt med omverdenen. Med beliggenheden lige ved 
E45 (afkørsel 68 Vojens) og moderne udstyr til afholdelse af videokonference, kan 
virksomheder nu let samles både fysisk og virtuelt – og erhvervsrådets 
medarbejdere kan støtte og bakke op, når fx nye og mindre virksomheder står 
over for professionelle kunder i den anden ende. 
 
”Mange iværksættere starter jo virksomheden hjemme i garagen på samme måde 
som Steve Jobs gjorde med Apple, men for at komme videre skal de ofte mødes 
med større virksomheder og professionelle indkøbere, hvor førstehåndsindtrykket 
kan være meget vigtigt. Haderslev Erhvervsråd vil gerne hjælpe med at skabe den 
rigtige stemning om disse møder, og vi kan være med til at blåstemple de lokale 
virksomheder, så de får et godt afsæt for nye samarbejdsaftaler”, lyder det fra 
erhvervsdirektør Gert Helenius om baggrunden for det nye tilbud, der også er 
blevet til i et godt lokalt samarbejde. 
 
Lokalet er nemlig stillet til rådighed for det gode formål af udlejeren af SBE 
Centret Flemming Laumark Møller, og den lokale leverandør af AV-udstyr til bl.a. 
videokonferencer Henrik Lorentzen fra PROKON har velvilligt udlånt og 
installeret udstyret, som nu er klar til at blive vist frem og afprøvet, når Haderslev 
Erhvervsråd afholder Åbent Hus. 
 
Både Flemming Laumark Møller og Henrik Lorentzen kender selv til de mange 
udfordringer, der står i kø, når man starter egen virksomhed, og de er derfor glade 
for at kunne være med til at hjælpe andre mindre virksomheder lidt på vej. Som 
Flemming Laumark Møller udtrykker det: 
 
”Der skal kæmpes hårdt for hver eneste opgave i disse år, og som ny virksomhed 
er det altid en stor udfordring at opnå både kendskab og troværdighed. 
Erhvervsrådet vil gerne være med til at hjælpe virksomheder bedre ud på 
markedet, og ved at stille lokalet til rådighed giver jeg gerne en hånd med” 
 
Her suppleres han af Henrik Lorentzen fra PROKON, der tilføjer: 
 
”De nye teknologiske muligheder spiller en stadigt større rolle, når vi som 
virksomheder skal handle med hinanden. Det er ikke kun et spørgsmål om, hvad 
vi kan bruge teknologierne til, men også noget som mange bruger til at vurdere 
virksomheder på i dag. Er man med på det nye eller stået af – det tror jeg mange 
tænker over, når de kigger på en bestemt virksomhed. Det er dejligt, at vi nu kan 
gøre det let at afprøve de gode muligheder for videokonferencer, inden man selv 
går ud og investerer i udstyret”. 
 



 
For yderlige information kontakt: 
 
Haderslev Erhvervsråd 
Erhvervsdirektør Gert Helenius 
Telefon: 5170 2050 
gert@hadersleverhvervsraad.dk 
www.hadersleverhvervsraad.dk 
 
SBE Centret 
Udlejer Flemming Laumark-Møller 
Telefon: 2673 1330 
info@sbecenter.dk 
www.sbecenter.dk 
 
PROKON 
Ejer Henrik Lorentzen 
Telefon: 2190 0102 
info@prokon.dk 
www.prokon.dk 
 
Vedlagte fotos viser medarbejdere og erhvervsdirektør i gang med at afprøve en 
videokonference med en tøjkanin i Singapore i den anden ende… 
 
 
 
 
Haderslev Erhvervsråd er en selvstændig erhvervsforening, der er formet AF medlemmerne 
og som arbejder FOR medlemmerne. På tværs af fag og brancher og mellem virksomhederne 
skabes business to business og via nære samarbejdsrelationer, idé- og dialoggrupper og 
klynger mobiliseres alle gode kræfter og synergier i forretningsudviklingen til gavn for den 
enkelte virksomhed og glæde for fællesskabet. Haderslev Erhvervsråd har indgået en kontrakt 
med Haderslev Kommune om erhvervsfremme og –service på tværs af hele kommunen. 

Det er formålet for Haderslev Erhvervsråd: 

• at fremme erhvervslivet i Haderslev Kommune 

• at samarbejde med relevante foreninger, organisationer og myndigheder 

• at medvirke til, at udviklingen i området styrkes, og at den økonomiske vækst fremmes 

• at fastholde eksisterende og tiltrække nye virksomheder 

 


