
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 Referat af møde i Gladsaxe Erhvervsråd 
Dato  23. januar 2019  
Tid  Kl.  16.00-17.45   
Sted Beierholm, Knud Højgaards Vej 9, Søborg  
Efterfølgende var der reception for Gladsaxes gazeller 2018 kl. 18.00-20.00, hvor Beierholm var 
vært.   
 
  
 

Kl. Referat  
16.00 Velkommen og valg af ny næstformand 

• Trine Græse bød velkommen til Steen Ulrik Rasmussen, der er trådt ind i 
erhvervsrådet for NCC i stedet for Bent Falch Ovesen 

• Mads Bøgelund Lauritzen, MT Højgaard, blev valgt som ny næstformand 
for erhvervsrådet.   

 

16.10 Siden sidst  

• Ny lov om erhvervsfremme er trådt i kraft. Der arbejdes på højtryk for at 
få Væksthuset og Iværksætterhuset til at blive til Erhvervshus Hovedsta-
den, som er kommunernes tilbud til både iværksættere, etablerede virk-
somheder og vækstvirksomheder, der ønsker sparring, kurser og længere 
forløb. Det tegner rigtig godt 

• Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk, fortsætter som formand for 
bestyrelsen. Morten Slotved, borgmester i Hørsholm, er valgt som med-
lem af den nationale erhvervsfremmebestyrelse i Silkeborg. De har haft 
første møde og har lavet en midlertidig strategi for erhvervsfremmeind-
satsen 2019, som de uddeler tilskuds- og puljemidler ud fra 

• Gladsaxes har fået et Verdensmålshus på Fremtidsvej, som Trine Græse 
åbnede den 18. januar. Det er et midlertidigt miljø, indrettet med gen-
brugsmøbler. Her er der plads til at virksomheder, ledige, borgere og 
kommunale medarbejdere mødes og arbejder med mulighederne i de 17 
mål. Freja og hendes team er lige nu ved at rekruttere virksomheder til 
det lille iværksættermiljø, Fremtiden.  

• Borgmesteren opfordrede til at sende ideer til borgmesterbesøg i 2019 til 
Freja. I 2018 besøgte borgmesteren følgende: Mark Hermann, Norse 
Theme Park, Forende Service, Specialbandager, Gea Niro, MediLink og  

Brdr. Weibel El-Teknik. Alfa Laval fik besøg i november 2017 😊 

https://em.dk/nyhedsarkiv/2019/januar/midlertidig-strategi-for-danmarks-erhvervsfremmebestyrelse/
https://em.dk/nyhedsarkiv/2019/januar/midlertidig-strategi-for-danmarks-erhvervsfremmebestyrelse/
https://www.gladsaxe.dk/kommunen/erhverv/nyheder_for_erhverv/danmarks_foerste_verdensmaalshus_blev_indviet_18-_januar_–_over_100_moedte_op_til_aabningsfesten
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• Katrine Birk fortalte, at eksperimentet med at invitere fem ledige akade-
mikere med til erhvervskonferencen 2018 blev en succes. To måneder ef-
ter er 4 ud af 5 er kommet i job/praktik og 2 er helt ude af forsørgelse. De 
fik kontakter og kaffemøder, men også selvværd ud af at være med. Mo-
dellen fortsætter: Siden erhvervskonferencen har Jobcenteret og Er-
hvervs- og vækstenheden inviteret ledige med til”Don’t go alone”-kaffe-
møde hos Alfa Laval, åbningen af Verdensmålshuset på Fremtidsvej og 
gazelle-receptionen hos Beierholm  

• Allan Schlössler fortalte, at Alfa Laval efter erhvervskonferencen havde 
ca. 40 deltagere til et spændende ”Don’t go alone-kaffemøde”. En del 
små virksomheder viste interesse for at samarbejde. To små iværksætter-
virksomheder indenfor energi forventes at flytte ind i tomme lokaler på 
sitet til feburar/ marts. Begge virksomheder giver grundlag for partner-
skab med Alfa Laval og får derfor gratis husleje i 2019. Alfa Laval og Er-
hvervs- og vækstenheden samarbejder tæt, da det understøtter kommu-
nens ønske om flere iværksættermiljøer. Erhvervsrådet vil følge partner-
skabet med interesse.   

 

16.30 Hovedstadsstrategi 2030 

• Trine Græse orienterede om regeringens arbejde med en ny strategi for 
Hovedstadsområdet. Udspillet blev lanceret d. 24/1. Læs initiativerne her   

• Borgmesteren er primært bekymret over, at forslagene om den sydlige 
del af M5-motorvejen og forlængelsen af Hillerødmotorvejen forventeligt 
vil give trafikal tilstopning i Gladsaxeområdet, og at der ikke er lagt en 
plan for håndtering af det. Læs borgmesterens kommentar her 

• Virksomheder opfordres til at være med til at sætte trængselsproblemet 
på dagsordenen, da trængsel er en væsentlig barriere for vækst i Glad-
saxe. 
 

16.45 Status på letbanen og opgaveudvalg 

• Borgmesteren orientrede om, at Staten er trådt ud HL pr. 17/1 2019 og at 
der er forslag om at lægge regionens andel ind i et nyt selskab  

• Status på anlæg af letbanen opdateres på gladsaxe.dk: Pt. er presset 
størst ved Buddinge Station, hvor der arbejdes med ledningsflytninger og 
ny fodgænger- og cykeltunnel   

• De faste rapporter fra Hovedstadens Letbane på anlægget af Letbanen 
blev drøftet, og følgende kom frem: 

• Kommunen undersøger, om informationerne i rapporten kan integreres 
på HL’s side ”Følg byggeriet” (gerne i form af et klikbart kort), så man kan 
linke ind til det i stedet for vedhæftede dokumenter. Kan informatio-
nerne komme på Pendlernet.dk? 

• Der er et brev på vej til virksomheder med information i e-boks. Udfor-
dringen er, at få digitale breve ledt hen til den rette. I store virksomheder 
er det den kommunikationsansvarlige. 
 

• Maj Green fortalte om Byrådets opgaveudvalg om letbanen. De har haft 
første møde d. 23/1 

• Udvalget har tre opgaver: 1) Arbejde med at supplere information fra HL, 
så det bliver relevant for borgere og pendlere, 2) arbejde aktivt om at re-
ducere trængslen og transportvaner og 3) indretning af stationsforplad-
serne i Gladsaxe  

• Udvalget består af borgerrepræsentanter, faglige eksperter og virksom-
heder (Cloudeon, Viewcare og Kvickly Buddinge) 

• De vil inddrage Erhvervsrådet undervejs  

https://em.dk/aftaler-og-udspil/2019/danmarks-hovedstad-initiativer-til-styrkelse-af-hovedstadsomraadet/
http://www.dagensbyggeri.dk/artikel/103376-gladsaxe-kommune-raser-hovedstadsudspil-er-en-katastrofe
https://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?ID=85250
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• Novo gjorde opmærksom på, at de gerne bidrager til udvalget og har en 
aktuel transportvaneundersøgelse, der kan bringes i spil som videngrund-
lag 

 

• Maj Green orienterede om, at kommunen projekterer ombygning af 
Gladsaxe Trafikplads med ændring af signalindretningen i krydset.  
 

17.10 Partnerskab om tiltrækning af højtuddannet international arbejdskraft og 
bedre service til internationale borgere i Greater Copenhagen  
 

• Gladsaxe Kommune og dens virksomheder har fået tilbud om at gå ind i 
et regionalt fyrtårnsprojekt om tiltrækning og fastholdelse af internatio-
nale medarbejdere og talenter. Gladsaxe er en af de kommuner i regio-
nen, der har den højeste andel af udenlandsk arbejdskraft. 
 

• Dan Rosenberg fra Copenhagen Capacity, dro@copcap.com, fortalte om 
de aktuelle tilbud, som virksomheder kan benytte for at tiltrække inter-
nationalt talent 

• Alle med behov kan tilmelde sig Greater Copenhagen careerportal. Her 
kan talenter lægge cv ind og ledige stillinger kan synliggøres. Servicen er 
gratis   

• Pakke 1, Digitale kampagner og events: Copenhagen Capacity kører lø-
bende digitale kampagner for virksomheder, som betaler for at få deres 
ledige jobs eksponeret i udlandet overfor erfarne kandidater. Det koster 
30.000 kr. at deltage, og der er gode effekter fra tidligere kampagner          

• Pakke 4, International talent conference, karriere- og matchmaking kon-
ference 12/4 hos Novo Nordisk. Copenhagen Capacity søger yderligere 7 
virksomhedspartnere med henblik på at komme i dialog med ca. 200 in-
ternationale kandidater til job/ studiejob. Prins Joachim og en minister 
deltager. Temaet er responsible leadership.  
Moveinnovation og Alfa Laval viste interesse og bliver kontaktet  

• For de mindre virksomheder er der et One-to-one matchmaking event d. 
26/2 i Symbion, som er gratis at deltage i   

• Beierholm vil gerne hjælpe med at formidle karriereportalen og arrange-
menter. Dan kontakter Niels Brahm Andersen 

• Mette Broholm Olesen fortalte, at International House laver indrejse af 
20.000 internationale borgere (bl.a. for Gladsaxe Kommune) og har new 
in Denmark-services, som virksomheder kan henvise deres internationale 
medarbejdere til. Få info om arrangementer via nyhedsbrev – meld til på 
G23H@kk.dk 

• Freja er kommunens kontaktpunkt – og så til Gladsaxe Erhvervsby, der er 
gået aktivt ind i at synliggøre de gode rekrutteringstilbud, bla. på HR mø-
det i januar.  

 

17.40 Gazellereception 2018 

• Niels og Freja fortalte om de 30 gazeller, hvoraf 13 deltog i receptionen 
og modtog en verdensmålkop med bæredygtig chokolade som tak for 
indsatsen 

• Tak til Beierholm for at lægge hus til et flot arrangement.  
 

17.45 Evt. 

• Næste møde: 28. maj kl. 8.00 - 10.00 i Verdensmålshuset på Fremtidsvej  

• Punkter til dagsordenen:  
- Rundvisning i Verdensmålshuset  

mailto:dro@copcap.com
http://www.greatercph.com/careers/jobs#?cludoquery=*&cludopage=1
mailto:G23H@kk.dk
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- Beskæftigelsesplan  
- Ny udbuds- og indkøbsstrategi   
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Medlemmer af Gladsaxe Erhvervsråd 
Udpeget af Gladsaxe Byråd 
Borgmester Trine Græse, Formand (A) 
Byrådsmedlem Christina Rittig Falkberg (B) (afbud –  Claus Wachmann) 
Byrådsmedlem Pia Skou (V) (afbud) 
 
Repræsentanter fra virksomheder 
Markedschef Theis Gadegaard, Krüger A/S (afbud) 
Director, Corporate Facilities Torben Buur Stougaard, Novo Nordisk A/S 
Director, Global Facility Management, Jørgen Ove Svendsen, Novozymes A/S – suppeant  
Projektdirektør Mads Bøgelund Lauritzen, MT Højgaard A/S 
Direktør Ralf Dujardin, Dansk Brandteknik A/S 
Senior markeds- og kundechef Steen Ulrik Rasmussen, NCC Building Danmark 
Site Facility Manager Allan Schösler, Alfa Laval A/S 
Uddannelseschef Per Buron, TEC Gladsaxe (afbud) 
Direktør Jørgen Ole Kjær, Move Innovation A/S 
Business Development Executive, Niels Brahm Andersen, Beierholm 
El-installatør Dan Weibel, Brdr. Weibel El-Teknik Aps   
 
Udpeget af erhvervsorganisationerne 
Mørkhøj Erhvervskvarter 
Adm. direktør Claus Jønck, RTT A/S 
 
Gladsaxe Erhvervsby 
Direktør Peter Sørensen, PPG Dyrup A/S, formand for Gladsaxe Erhvervsby (afbud) 
 
Handelsforeningen Bagsværd By   
Vinhandler Steve Stusgaard, Bagsværd Vinhandel (afbud) 
 
Handelsforeningen for Søborg og Omegn  
Isenkræmmer Niels Leegaard, Kop & Kande (afbud) 
 
Gladsaxe Håndværkerforening 
Konsulent Ebbe Skovsgaard, Gladsaxe Håndværkerforening 
 
Udpeget af DI - Organisation for erhvervslivet 
Direktør Michael B. Jørgensen, Beck & Jørgensen A/S (afbud) 
 
Udpeget af LO Sektion Gladsaxe 
Formand for HK Service, René Knudsen (afbud) 
Næstformand Paul Graugaard (afbud) 
 
Tilforordnede 
Kommunaldirektør Bo Rasmussen 
Direktør Maj Green   
Stabs- og projektchef Niels Haar Sørensen 
Beskæftigelseschef Katrine Birk  
Erhvervsudviklingschef Freja Ludvigsen (sekretær) 
 


