
Erhvervs og Industriforeningens formandsberetning 2016. 
 
Hvis man kort og præcist skal sammenfatte det forløbne år set med 
Erhvervs og Industriforeningens øjne, må det være: ”Vi kan selv…!” 
 
Set med formandsbrillerne på, synes jeg nemlig godt, jeg kan tillade mig 
at sige, at vi gennem det forløbne år har markeret os flot i det lokale 
meningsunivers. Her tænker jeg især på dagspressen, hvor vi ved 
adskillige lejligheder har fået mulighed for at markere os med de 
mærkesager, der ligger foreningen på sinde. 
 
Men lad mig starte med et kort tilbageblik. 
 
Gennem en periode har Erhvervs & Industriforeningen været i dialog med 
flere interesseorganisationer i Helsingør - ingen nævnt, ingen glemt. 
Dagsordenen har været mulighederne for samarbejde på forskellige 
fronter ikke mindst at oprettet et fælles sekretariat hvor vores 
samarbejdspartner kunne have fælles kontor og daglig drift. Vi kommer 
ikke uden om at det ikke bliver nemt i fremtiden for 
bestyrelsesmedlemmerne i de forskellige interesseorganisationer at finde 
tid til at udføre det daglige arbejde især nu hvor der sker rigtig mange 
positive ting i vores kommune, og hvor kommunen især er blevet en 
vigtig samarbejdspartner, så forpligter det også at foreningerne er klar til 
at stille op til møder m.m. og lige her må vi bare konstatere at det er de 
samme personer som render rundt til de samme møder . Vi her i Erhvervs 
og Industriforeningen har igennem flere år forsøgt at få en debat i gang 
om emnet men desværre uden de store resultater  , uden at jeg skal 
trætte Jer med detaljerne, er vi nok nået til den konklusion, at det mere 
er de andre, der har brug for os, end vi har brug for dem. I bestyrelsen har 
vi således valgt ikke at bruge mere krudt på mere eller mindre diffuse 
tanker omkring fælles sekretariat -sammenlægning eller fusion.  
 
Det vil være forkert at sige, at vi er os selv nok. Tværtimod - vi 
samarbejder gerne med dem, der vil samarbejde med os. Men som 



forening har vi en god og stærk profil, og den må vi ikke gå på kompromis 
med eller lade andre udvande, fordi de hellere vil sidde med på 
bagagebæreren end selv træde i pedalerne. Så er det sagt…! 
 
Derfor har vi valgt  at holde fokus på vores egne mærkesager - og en af 
disse har været at styrke de unges interesse for at vælge de 
håndværksmæssige uddannelser. Hen over sommeren 2015 satte vi 
således gang i et projekt, der i efteråret mundede ud i hæftet 
”Håndværker - hvorfor nu det?”, hvor 20 unge fra foreningens 
medlemsvirksomheder fortæller om, hvorfor de har valgt at gå 
håndværkervejen. 
 
Det er et projekt, der blandt andet har betydet, at vores samarbejde med 
UU Øresund samt Erhvervsskolen Nordsjælland er blevet styrket markant, 
og hæftet er nu ude og arbejde som klassesæt i folkeskolen, hvor de unge 
skal træffe det vigtige valg for deres erhvervsmæssige karriere. 
 
Erhvervs- & Industriforeningen  er pionér på et projekt af denne type, 
som ikke før er set i Danmark. Derfor har det vakt opmærksomhed langt 
uden for kommunegrænsen. Blandt andet i flere brancheorganisationer 
samt andre UU-organisationer landet over. Ligeledes kan jeg nævne, at 
undervisningsminister Ellen Thrane Nørby naturligvis har modtaget et par 
eksemplarer af hæftet. 
 
I forbindelse med vores styrkede samarbejde med UU-Helsingør skal jeg 
nævne foreningens bustur til DM i Skills 2015 i Fredericia, hvor blandt 
andre en række ungevejledere deltog. Det blev en udbytterig tur, og 
centerleder Jens Christy udtalte bagefter, at det var en god anledning for 
vejlederne til at få mere viden om, hvad de forskellige håndværk handler 
om. Viden, der er vigtig i deres daglige arbejde. 
 
Vi havde også vores ”husjournalist” Henrik Malmgreen med på turen, 
som lavede en stor reportage til Helsingør Dagblad. Og nu vi er ved 
medierne. I det forløbne år har vi markant øget vores informationsniveau. 



Det har betydet et godt samarbejde med den lokale presse, der blandt 
andet har dækket vores indsats på uddannelsesområdet flot og sobert. 
 
Men vi har også øget vores informationsniveau i forhold til medlemmerne 
og udsender nu med jævne mellemrum nyhedsbreve. I det senest 
udsendte lancerede vi desuden det, vi har valgt at kalde for ”Den gode 
historie”, hvor medlemsvirksomheder inviterer inden for og fortæller om 
deres virksomhed. Den første var autoforhandler Per Falken - og flere er 
på vej. 
 
Ligeledes er vi blevet mere aktive, når det gælder forholdet til såvel vores 
lokale politikere som det lokale embedsværk. Vi sørger for at være på 
banen, når aktuelle emner gør det nødvendigt - blandt andet i forbindelse 
med de overvejelser, man i øjeblikket gør sig om et stort 
uddannelsescampus i Helsingør. 
 
I relation til vores forhold til Helsingør Kommune vil jeg sige - vi er 
kommet langt siden den seneste generalforsamling. Vi har en god og 
fornuftig dialog med kommunen, hvilket tegner positivt for det fortsatte 
samarbejde. 
 
Vi har i øjeblikket 280 medlemsvirksomheder, og mange af disse har 
blandt andet haft glæde af at deltage på de møder om udbudspolitik, som 
kommunen arrangerer med jævne mellemrum, så et langt stykke hen ad 
vejen har kommunen erkendt nødvendigheden af større åbenhed i den 
daglige kommunikation med erhvervslivet. 
 
Ganske som vi er aktive i forhold til pressen er vi imidlertid også aktive i 
forhold til netop kommunen, når det gælder om at markere vores 
synspunkter. Selv om synspunkter nogle gange kan være modsatrettede, 
handler det i høj grad om evnen til at samarbejde, og derfor er Erhvervs- 
og Industriforeningen ligeledes aktiv i en række andre sammenhænge. 
 



Jeg kan blandt andet nævne det nyetablerede Erhvervsråd, hvor vi er 
repræsenteret sammen med Udvikling Nord, Detailhandelsforeningen og 
Helsingør Turistforening. Målet med arbejdet i Erhvervsrådet er netop at 
opnå et fælles fodslag. Derfor holder vi blandt andet møde ca. 14 dage før 
vores kvartalsmøder med borgmesteren. Netop for at kunne tale med 
samme tunge og være med til at gøre en fælles indsats. 
 
Men andre er også kommet på banen. Jeg skal således nævne ”Vi samler 
hele Helsingør”, der jo er startet af Tino Jønsson, som nu er med i vores 
bestyrelse. Der er imidlertid mange andre gode initiativer, og generelt 
synes jeg, der er gode takter for erhvervsklimaet i vores kommune. 
 
I den forbindelse vil jeg understrege det positive i, at der nu også er 
nedfældet en handlingsplan, der helt konkret sætter ord på erhvervs- og 
vækstpolitikken for Helsingør Kommune frem mod 2020 - et arbejde vi 
ligeledes har deltaget i - lige som borgmesteren har taget initiativ til det 
tværfaglige koordinationsforum ”Oplev Helsingør”, der skal skabe større 
synergi mellem erhvervsliv, detailhandel og turisme samt kultur- og 
idrætsliv. 
 
Hvis jeg afslutningsvis skal knytte yderligere er par kommentarer til året, 
der er gået, må et af årets højdepunkter være, at det nu er lykkedes at få 
underskrevet partnerskabsaftale med Dansk Byggeri Nordsjælland, 
Erhvervsskolen Nordsjælland, UU-Øresund og Helsingør Kommune, der 
skal være med til at sikre lærepladser til elever på de byggefaglige 
erhvervsuddannelser. 
 
I efteråret blev Erhvervs- & Industriforeningen desuden indstillet til 
Helsingør Kommunes Sociale Beskæftigelsespris. Desværre blev den ikke 
tildelt os, men vi kan til gengæld glæde os over, at den blev tildelt en af 
vores medlemsvirksomheder, nemlig  Cafe Chaplin der som bekendt både 
driver café, forretning, bolsjekogeri samt flere bofællesskaber tillykke til 
Cafe Chaplin. 
 



Igennem året er der holdt 8 bestyrelsesmøder. Ligeledes har vi haft 3 
rigtige gode medlemsarrangementer en dejlig sejltur med S/S Bjørn- vi 
har været i Fredensborg Slotshave og året sluttede med foredragsholder 
John Harmsen. En stor tak til aktivitets udvalget for deres alsidige valg af 
medlemsarrangementer. 
 
Jo - jeg synes, det har været et travlt år med mange gode aktiviteter, og 
jeg ser frem til, at vores forening også det kommende år kan være med til 
at præge dagsordenen i Helsingør Kommune så vi kan få skabt endnu 
bedre rammebetingelser for vores virksomheder i kommunen. 
 
Jeg vil slutte beretningen med at takke min bestyrelse for et godt og 
konstruktivt samarbejde i løbet af året. Også en tak til alle vores 
samarbejdspartnere i kommunen - og ikke mindst tak til Fonden for Jeres 
altid positive måde at behandle vores ansøgninger på. 
Husk at alle foreningens nyheder bliver lagt ud på hjemmesiden. 
 
Med disse ord overgiver jeg bestyrelsens  beretning til 
generalforsamlingens godkendelse. 
 
P.B.V 
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