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Bestyrelsen besluttede på sit møde den 24. september at invitere Erhvervshusenes 

bestyrelsesformænd samt én virksomhedsrepræsentant fra alle erhvervshusbestyrel-

ser til at deltage i bestyrelsesmødet den 14. november 2019. 

 

Erhvervsministeren deltager i første del af mødet (kl. 11.30-12.20), hvor han vil holde 

et kort indlæg og derefter deltage i drøftelsen med Erhvervshusenes bestyrelsesre-

præsentanter. Der vil bl.a. være mulighed for at drøfte med ministeren, hvordan be-

styrelsen og Erhvervshusene kan sikre lokal forankring i erhvervsfremmesystemet. 

 

Efterfølgende vil der være tid til drøftelse mellem bestyrelsen og repræsentanter fra 

Erhvervshusene (kl. 12.45-14.00). Formålet hermed er bl.a. at erfaringsudveksle efter 

de første 10 måneder i det nye erhvervsfremmesystem og udveksle erfaringer inden 

for udvalgte temaer, herunder særligt få erhvervshusenes perspektiv på samspillet 

mellem erhvervshusene og den kommunale erhvervsservice.  

 

Repræsentanterne fra Erhvervshusene har som forberedelse til drøftelsen fået tilsendt 

nedenstående spørgsmål, som drøftelsen kan tage udgangspunkt i:  

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ønsker at høre, hvordan erhvervshusene er 

kommet fra start, og hvordan Erhvervshusene ser på deres kerneopgave i det nye er-

hvervsfremmesystem.  

• Hvordan leverer Erhvervshuset værdi ud til den samlede målgruppe, herun-

der i samspil med kommunerne, lokale erhvervsråd mv.?  

• Hvordan har den nye, brede målgruppe taget imod Erhvervshusets tilbud?  
 

Afslutningsvist vil der blive lejlighed til at gøre status på strategiprocessen, herunder 

den igangværende offentlige høring af strategi for decentral erhvervsfremme 2020-

2023.  

 

Følgende deltager fra erhvervshusene under dagsordenspunktet:  

- Erhvervshus Nordjylland: 

- Næstformand Hanne Kvist, Director Group Market Development & Marke-

ting, Royal Greenland A/S 

- Erhvervshus Midtjylland: 

- Bestyrelsesformand Søren Olesen, byrådsmedlem, Holstebro Kommune 

- Næstformand Lise Berg Kildemark, Director Open Innovation, Arla Foods 

A.m.b.a.  

- Erhvervshus Sydjylland: 

- Bestyrelsesformand Henrik Frandsen, borgmester, Tønder Kommune 

- Bestyrelsesmedlem Marianne Christoffersen, statsaut. revisor, partner, Bei-

erholm 

- Erhvervshus Fyn: 

- Bestyrelsesmedlem Mads Bonde Hansen, adm. direktør, Scandinavian Brake 

Systems A/S 

- Erhvervshus Sjælland: 

- Bestyrelsesformand John Brædder, borgmester, Guldborgsund Kommune 
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- Bestyrelsesmedlem Peter Rosenkrands, CEO og medejer, Knudsen Extru-

sion A/S 

- Erhvervshus Hovedstaden: 

- Bestyrelsesformand Henrik Rasmussen, borgmester, Vallensbæk Kommune 

- Bestyrelsesmedlem Christina Dahl Christiansen, områdedirektør, Danske 

Bank 

- Erhvervshus-filial Bornholm: 

- Bestyrelsesformand Winni Grosbøll, borgmester, Bornholms Regionskom-

mune 

 

Diskussionspunkter Drøftelserne mellem bestyrelsen og erhvervshusrepræsentanterne kan tage udgangs-

punkt i ovenstående spørgsmål, som er udsendt til erhvervshusene på forhånd.  

 

 

Indstilling  

 

Det indstilles, at drøftelserne tager udgangspunkt i ovenstående spørgsmål.  
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