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Åbent møde med industrien 3. september på 
dagen for offentliggørelse af DI-analysen 2014 
Haderslev Erhvervsråd og DI Sønderjylland fortsætter god dialog med 
virksomheder og kommune om bedre erhvervsservice – stort industri-
arrangement på dagen for offentliggørelse af næste DI-analyse om 
det lokale erhvervsklima – borgmester og erhvervsråd møder 
virksomhederne i øjenhøjde, med åbne ører og nye initiativer – 
Dani-tech er værter for mødet med fortælling, mad og rundvisning. 

Alle med interesse for industri- og erhvervsudvikling i Haderslev Kommune 
inviteres til fyraftensmøde og virksomhedsbesøg hos en af områdets spændende 
industrivirksomheder Dani-tech. Det sker på initiativ fra Haderslev Erhvervsråd, 
og er en fortsættelse af dialogen mellem virksomheder og kommune på 
baggrund af blandt andet de tidligere DI-analyser af det lokale erhvervsklima. 

Haderslev Erhvervsråd arbejder hele tiden på, at Haderslev skal blive en bedre 
og bedre erhvervskommune. Derfor har erhvervsrådet gennemført analyser hos 
virksomhederne, som sammen med den kommende DI-analyse vil udpege 
vigtige pejlemærker for den fortsatte udvikling af Haderslev Kommune.  

Det vigtigste er dog altid den direkte dialog med virksomhederne. Derfor holdes 
det åbne industrimøde på præcis den dag, hvor DI-analysen offentliggøres, og 
derfor er de kommunale nøglepersoner inviteret med til arrangementet.  
På den måde kan vi kombinere analyserne med konkrete input fra 
virksomhederne – og deltagerne vil høre fra både borgmester HP Geil og 
erhvervsrådet, hvad der allerede er sat i gang, og hvad der er på vej.  

”Som erhvervsfolk er vi utålmodige, men skal også have respekt for den proces, 
der er sat i gang, og som skal gøre Haderslev til en rigtig erhvervskommune. Her 
skal virksomheder og erhvervsspørgsmål prioriteres, og det skal kunne mærkes. 
Det handler både om, at adfærden og rammerne i kommunen skal være de 
rigtige, men vi skal også dele de gode historier, som der faktisk er derude”, 
lyder det fra erhvervsdirektør Gert Helenius, som ikke forventer et tigerspring 
fremad i den kommende DI-analyse, men nok mere et skridt i rigtig retning”. 

Pressen er naturligvis velkommen til at deltage på dagen, hvor de fleste 
nøglepersoner for erhvervsudviklingen i Haderslev står til rådighed 
 
Mere info: Erhvervsdirektør Gert Helenius 5170 2050, gert@her.dk 


