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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 20. september 2022 er godkendt uden be-

mærkninger.   

 

Formanden har besluttet, at der på dagens møde anvendes en justeret tilgang til præ-

sentation af udmøntningspunkterne mhp. at skabe mere tid til strategiske drøftelser 

i bestyrelsen. Udmøntning af allerede besluttede idébeskrivelser er derfor kortet 

tidsmæssigt ned på bestyrelsesmødet, da der her vurderes at være et mindre strate-

gisk handlerum for bestyrelsen. Ift. drøftelse af nye idébeskrivelser vil præsentatio-

nen på bestyrelsesmødet særligt centrere sig om det strategiske handlerum i idébe-

skrivelserne, som herved skaber et oplæg til drøftelse i bestyrelsen.  

 

Dagens møde indledes med en præsentation af hovedstadens erhvervsfyrtårn for life 

science. Derefter følger en idébeskrivelse vedr. den kommende udmøntning til lo-

kale erhvervsfyrtårne II. Bestyrelsen drøfter og beslutter herefter strategi inden for 

hhv. kommunikation og den decentrale erhvervsfremmeindsats 2024-2027 og be-

handler dernæst en række af sine signaturindsatser og investeringsplanen for 2023. 

Afslutningsvist skal bestyrelsen drøfte og beslutte en række udmøntninger og en 

idebeskrivelse indenfor turismeinfrastruktur.  

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er omfattet af forvaltningsloven, herunder 

reglerne om inhabilitet. Sekretariatet vurderer, at bestyrelsens behandling af ud-

møntningspunkterne kan foregå som planlagt uden problemer med inhabilitet, men 

spørgsmål om evt. inhabilitet afgøres af bestyrelsen. 

 

Siden sidste møde har bestyrelsen været repræsenteret ved følgende arrangementer: 

 

• 21. september 2022: Afslutningskonference - Grøn Cirkulær Omstilling. 

Peter Rindebæk repræsenterede bestyrelsen med en åbningstale og efterføl-

gende paneldebat omhandlende, et godt erhvervsfremmeprogram og hvor-

dan det skaber størst effekt for virksomhederne. 

• 27. september 2022: Møde med ny direktør for Trade Council, Lina Gand-

løse Hansen. Formanden deltog i et bilateralt møde, hvor bl.a. snitflader 

mellem Trade Council og bestyrelsens arbejde blev drøftet, herunder fyr-

tårnsindsatsen, klyngerne m.v. 

• 28. september 2022: CEO-forum. Formanden repræsenterede bestyrelsen 

til et møde i Udenrigsministeriet omhandlende forsyningskæder, afhængig-

heder og virksomhedernes risikohåndtering med deltagelse af udenrigsmi-

nisteren, erhvervsministeren, uddannelses- og forskningsministeren samt 

øvrige interesseorganisationer. 

• 29. september 2022: Bestyrelsesarrangement om iværksætteri. Formanden 

og Kathrine Forsberg deltog i det sjette og sidste bestyrelsesarrangement, 

som afvikles i samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden, omhandlende 

iværksætteri. Formålet var at drøfte, hvordan vi skaber flere vækstiværk-

sættere i Danmark, herunder hvordan udmøntningen af midlerne mest 
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effektivt kan bidrage til, at iværksættere kan skalere deres virksomheder og 

blive til vækstvirksomheder.    

 

Siden udskrivelsen af valg til Folketinget den 5. oktober har formanden aflyst/ud-

sat arrangementer i sin kalender, hvor han skulle repræsentere bestyrelsen. 
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