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Erhvervsråd i mål med nye medlemmer 
Haderslev Erhvervsråd har nu rundet 160 medlemmer og er dermed i mål 
med første etape efter etableringen af det nye erhvervskontor 1. maj 2013 – 
drøftelse med Bestseller om et medlemsarrangement blev til medlem nr. 
160, og dermed opfyldelse af bestyrelsens mål for antal medlemmer i 2013 – 
medlemsopbakning er altafgørende for erhvervsrådets gennemslagskraft. 

”Et lokalt erhvervsråd bliver aldrig stærkere end den medlemsopbakning det har” 
lyder det fra erhvervsdirektør Gert Helenius, som har stor ros til den måde 
virksomhederne i kommunen tager imod både ham og de øvrige medarbejdere i 
den svære og hektiske etableringsfase, som Haderslev Erhvervsråd befinder sig i. 
Det seneste eksempel var, da en snak med Bestseller om et medlemsbesøg på det 
spændende logistikcenter, også førte til virksomhedens indmeldelse i foreningen 
og dermed til opnåelse af medlem nr. 160 i god tid inden årsskiftet. 
 
Både bestyrelsen og erhvervsdirektøren er naturligvis glade for den gode 
opbakning til Haderslev Erhvervsråd, som også kommer til udtryk i stor interesse 
for at deltage i medlemsaktiviteterne og et stort engagement i de forskellige 
arbejdsgrupper og netværk, der er sat i gang. 
 
Alle er samtidigt klar over, at det i startfasen er ekstra svært at balancere mellem 
indsatsen for at få nye medlemmer og så skabe synlighed og aktiviteter, der også 
giver mening for dem, som har været med fra starten. Med mere end 200 
virksomhedsmøder de første 5 måneder, har både erhvervsdirektør og 
medarbejdere derfor forsøgt at få et godt indblik i det lokale erhvervsliv.  
Det handler ifølge Gert Helenius om at få det lokale erhvervsliv ”ind under 
huden”, men også om at teste nogle udviklingsidéer af, og så for øvrigt tegne 
billedet af, hvad det er Haderslev Erhvervsråd gerne vil stå for: 
 
”Vi vil gerne arbejde på tre forskellige plan i forhold til virksomhederne og 
erhvervsudviklingen i vores kommune. For det første i form af individuel sparring 
med virksomheder, der søger inspiration til at komme videre. For det andet, når vi 
sætter virksomheder med samme behov sammen i klynger, som vi eksempelvis 
har gjort inden for eksport, oplevelse, energirenovering og sundhed. Endelig 
arbejder vi jo også helt overordnet med erhvervspolitik for vores område, og vi vil 
gerne lave nogle spændende medlemsarrangementer, hvor virksomhederne kan få 
ny viden og styrke deres netværk”  
 
Opnåelsen af årets mål for antal medlemmer får ikke Haderslev Erhvervsråd til at 
hvile på laurbærene. Ifølge erhvervsdirektøren venter der et langt sejt træk med at 
få alle lokale virksomheder i hele kommunen til at opdage fordelene ved at stå 
sammen i en stærk erhvervsforening, og som bekendt bliver et erhvervsråd aldrig 
stærkere end sin medlemsopbakning.  


