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Rekordstor opbakning til erhvervsråd med nyt 
logo – nu skal visioner omsættes til handling 
Generalforsamling i aften kan glæde sig over 195 medlemmer, 77% 
flere end sidste år – 73 virksomhedsledere får fremlagt ny strategi for 
Haderslev som erhvervskommune – kommunen skal være regionens 
bedste til værdiskabende løsninger og prioritering af erhvervslivet – 
fokus på udsyn, innovation, viden og oplevelse – på generalforsam-
lingen præsenteres nyt logo, som passer til strategien – de mange 
positive cirkler i kommunen skal sammen skabe et stærkt billede! 

Bestyrelse og medarbejdere i Haderslev Erhvervsråd kan næsten ikke vente til 
aftenens generalforsamling, hvor rigtig mange medlemmer skal overraskes 
positivt med både nyt logo og nye visioner. Formand Dan Stjernegaard kan i 
beretning og årsrapport se tilbage på et travlt år i den stadigt unge forening, 
som først etablerede erhvervskontoret i Hammelev i forsommeren 2013: ”Jeg 
glæder mig til at stå på mål for vores første år efter organisationen kom på 
plads, og ikke mindst til fremlæggelse af strategien, som er kommet til i 
samarbejde mellem mere end 150 virksomheder og i koordination med 
kommunen. Vi har i HER både en bestyrelse og et kontor med meget store 
ambitioner, og det er en svær opgave at balancere mellem de flotte visioner og 
så de mange praktiske opgaver og dagligdags hjælp til virksomhederne. Men 
jeg synes årsrapporten viser, at vi er kommet fornuftigt i gang, og nu er klar til 
en styrket indsats i de kommende år”. 
 
For erhvervsdirektør Gert Helenius, som på generalforsamlingen fremlægger 
den nye strategi er balancen i opgaverne også vigtig: ”En strategi dur jo først til 
noget, hvis den kan omsættes til handling. Derfor vil man også opleve, at de 
første konkrete aktiviteter allerede er planlagt og klar til at rulle i gang. Det 
gælder også en række temamøder og netværk, som virksomhederne har 
efterspurgt. Vi skal bare blive ved med at opdage vores mange herligheder og 
gøre hinanden bedre. Der er så mange små cirkler i kommunen, som i 
fællesskab kan skabe vækst for os”. 
 
Mere info: Dan Stjernegaard 4045 8045 eller Gert Helenius 5170 2050 


