
Helsingørs erhvervsliv er på vej mod bedre tider 

Helsingørs erhvervsliv er på vej mod bedre tider. 2014 blev således året, 

hvor der skete en markant ændring i forholdet mellem kommunen og det 

private erhvervsliv i Helsingør. 

 

Vi fik en ny borgmester, og vi fik et nyt byråd med mange nye ansigter. 

Alle med det fælles mål, at de naturligvis vil Helsingørs bedste, lige som 

man har taget erhvervslivets udfordringer til efterretning. 

 

Ikke mindst er der taget handling på at få tingene til at ske, så alle må 

efterhånden erkende, at den enighed og det samarbejde, vi har opnået, 

giver glæde og tilfredsstillelse hos alle. 

 

Selvom kommunen naturligvis ikke skal bære vores virksomheder på 

hænder og fødder, er den en vigtig holdspiller sammen med erhvervslivet, 

når det gælder om at udvikle og fastholde  beskæftigelsen samt styrke det 

sociale ansvar. 

 

Vi er særligt glade for kommunens indsats i forhold til at yde en bedre 

erhvervsservice. Det er blandt andet sket med etablering af det nye Team  

Erhverv, der giver mulighed for at trække på hele det kommunale 

rådgivningsapparat, når en virksomhed har brug for hjælp. 

 

En smidig kommunikation med kommunen samt muligheden for en god 

rådgivning har stor betydning for de små og mellemstore virksomheder. 

 

Heldigvis har de fleste i byen fået ”ja hatten” på, hvilket gør tingene meget 

nemmere. Tal nu Helsingør op i stedet for at tale alt ned. 

 

Udbudspolitik fyldte igen meget i 2014. Det har været en sej kamp, men 

det er gået den rigtige vej. Kommunen har forstået og ageret på vores 

anmodning om åbenhed og bredde i alle kommunale udbud og indkøb.   

 

Vi er overbevist om, at kommunen på sigt vil mærke, at det at handle 

lokalt ikke kun giver positivitet på bundlinjen men så sandelig også hos de 



erhvervsdrivende. 

 

Samarbejdet med de øvrige foreninger i Helsingør, blandt andre 

Detailhandelsforeningen, Cityforeningen og Udvikling Nord, er blevet 

stærkt udbygget igennem året. Vi har en rigtig god dialog om 

erhvervslivets udfordringer og samarbejder om at løse tingene. 

 

Sommeren 2014 var fantastisk for vores by med alle de mange besøgende. 

Samtidig viser den til tider særdeles udskældte og store økonomiske 

investering i Kulturhavnen sig nu at være en stor gevinst for byen. 

 

Det er dejlig at se så mange mennesker benytte sig af tilbuddene i 

Kulturhavnen. Nu skal vi så se at få den hægtet sammen med resten af 

byen. 

 

I det forløbne år har vi haft en konstruktiv dialog med Forsyning 

Helsingør. Vi har haft mulighed for at drøfte de forskellige udbud, og vi 

har fået afstemt, i hvilke størrelser forsyningen bør udbyde opgaverne. 

Nemlig i mindre klumper med henblik på at gøre det muligt for flere små 

og mellemstore virksomheder at være med. 

 

Ligeledes har vi haft møder omkring udbudspolitikken med det nye 

selskab Nordsjællands Park og Vej. Begge steder er man enig i, at dialog 

og åbenhed med det lokale erhvervsliv er vejen frem, når det gælder om at 

skabe et godt erhvervsklima i byen. 

 

I forhold til Nordsjællands Park og Vej har der imidlertid været en række 

misforståelser omkring selskabets rolle i forhold til vores medlemmer, men 

de er nu ryddet af vejen, hvilket vi informerer om via en artikel i et 

nyhedsbrev inden længe. 

 

I slutningen af året hyrede vi nemlig i samarbejde med Cityforeningen en 

lokal freelance journalist - Henrik Malmgreen - idet det længe har været et 

ønske fra de to foreninger at styrke den kommunikationsmæssige profil. 

 



I det daglige er der mange praktiske gøremål i en forening som vores. 

Derfor har vi behov for assistance - både til at skrive nyheder til vores 

hjemmeside og artikler, der tematisk behandler emner som netop udbud og 

samarbejde med kommunen. 

 

Desuden ønsker vi at styrke den udadvendte profil med henblik på at 

fremstå som et interessant tilbud for potentielle nye medlemmer. Derfor vil 

der ske en profilering af foreningen i forhold til såvel de liberale erhverv 

som de industrivirksomheder, der i stadig større omfang bliver en del af 

medlemskredsen. 
 

Helsingør Bonuskort blev lanceret i 2014. Kortet er for hele Helsingør 

Kommune, hvilket vil sige såvel håndværksvirksomheder som liberale 

erhverv og detailhandel. 

 

Jo flere vi står sammen om kortet, jo bedre. Det er således et rigtig godt 

tiltag fra Cityforeningen i bestræbelserne på at få handel og omsætning til 

at blive i de lokale forretninger og virksomheder. 

 

Visionen er stadig at få samlet byens foreninger i en erhvervsforening. 

Men det er Tordenskjolds soldater, der arbejder i foreningerne, og tiden er 

ofte et problem, når man samtidig skal drive en virksomhed. 

 

Ligeledes kniber det med at få folk til at gøre et stykke arbejde for 

fællesskabet. Desværre oplever vi alt for tit, at virksomhedsejerne ikke kan 

se længere end deres egen næsetip - og mange af disse er desværre også 

ofte de første til at nedsable alle de gode initiativer, som igangsættes i 

byen. 

 
Der er desværre mangel på unge, som vælger en erhvervsuddannelse. 

Nogle taler om uddannelsessnobberi og mener, der skal en 

holdningsændring til, så det ikke kun er gymnasiet, der gælder, når unge 

skal vælge uddannelse efter folkeskolen. 

 



Det er et emne, bestyrelsen har haft fokus på igennem året. DM i skills er 

det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne 

med omkring 300 deltagere. 

 

DM i skills giver de unge chancen for at vise deres talent. Det er desuden 

med til at skærpe deres faglige niveau og vise omverden - heriblandt 

grundskoleeleverne - erhvervsuddannelsernes mangeartede og spændene 

muligheder. 

 

Skills deltagerne er ambassadører for erhvervsuddannelserne, hvilket har 

manglet tidligere. Uddannelse er en af bestyrelsens topprioriteter i 2015, 

da byen i den grad trænger til flere unge mennesker til alle former for 

uddannelse, som vi gerne vil have til byen. Måske et Skills kunne lægges i 

Helsingør…! 

 

I 2014 startede netværket ”Vi samler hele Helsingør” - et rigtig godt tiltag, 

som bestyrelsen har bakket op omkring lige fra starten. Det er altid skønt 

at være med, hvor der sker noget. Og ja det må der siges, der gør. Vi 

forsøger i bestyrelsen efter bedste evne at varetage vores medlemmers 

interesse selvom, det nogle gange kan være svært at opfylde alles ønsker. 

 

Igennem året er der holdt 8 bestyrelsesmøder. 

Vi har deltaget i 4 borgmestermøder. 

Vi sidder med i Detailhandlens bestyrelse i Helsingør kommune. 

Vi sidder med i bestyrelsen i Business & Event. 

Vi har deltaget i diverse møder med kommunens embedsfolk. 

Vi har holdt møder med de politiske partier i byrådet. 

Vi har deltaget i Håndværksrådets repræsentantskabsmøde. 

Vi har holdt 5 gode medlemsarrangementer. 

Vi sidder med i produktionsskolens bestyrelse. 

Vi har deltaget i forskellige konferencer om erhvervsuddannelser. 

Vi har deltaget i diverse workshops omkring kommunens kommende 

vækstpolitik. 

Og vi er med i det nye Erhvervsråd - et upolitisk organ, der skal arbejde 

for at fremme det lokale erhvervsmiljø. 

 



Erhvervs & Industriforeningen har i dag 295 medlemmer. Men vi har 

stadig ledige pladser, og derfor appellerer vi til, at endnu flere ønsker at 

være med i vores forening. En forening, der skaber stærke netværk. 

 

Især så vi gerne flere yngre medlemmer i medlemskredsen. Derfor retter 

jeg en appel til alle vores nuværende medlemmer om at hjælpe til med at 

få flere medlemmer ind i foreningen. Jo flere vi er om at stå sammen, jo 

stærkere bliver vores stemme. 

 

Som jeg indledte beretningen med at sige: ” Helsingørs erhvervsliv er på 

vej imod bedre tider”. Det forudsætter imidlertid, at vi fortsætter den gode 

og positive dialog imellem alle aktører i byen og kommunen. 

 

Lad os blive ved med at tale positivt om tingene, og lægge alle de dårlige 

historier bag os. Kun på den måde kan vi i fællesskab få skabt gode 

rammebetingelser for at drive virksomhed i kommunen. 

 

Jeg vil slutte beretningen med at takke min bestyrelse for et godt og 

konstruktivt samarbejde igennem året. Også tak for et særdeles godt 

samarbejde med de øvrige foreninger i kommunen, som vi er i berøring 

med i dagligdagen. Og ikke mindst tak til Fonden for Jeres altid positive 

måde at behandle vores ansøgninger på. 

 

Til slut vil jeg takke vores Borgmester og hele byrådet for de nye positive 

toner over for erhvervslivet. Vi er meget glade for den åbenhed, gensidige 

tillid og respekt vi møder, og som vi ser frem til at fortsætte i et tæt 

samarbejde og dialog med kommunen. 

 

I den sammenhæng vil jeg imidlertid understrege, at en af 

forudsætningerne for de mange gode intentioner - det er opbakning fra 

foreningens medlemmer. Uden nærvær og aktiv deltagelse bliver det 

ganske enkelt en march på stedet - og det synes jeg ville være synd, når vi 

står i en situation, hvor en målrettet indsats har vist sig at bære frugt.  

 

Med disse ord overgiver jeg formandens beretning til 

generalforsamlingens godkendelse. 
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