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Invitation til dialogmøde med ØU og det lokale erhvervsliv
Niels Hörup, Henrik Winther Nielsen
27. marts 2019
Eva Wendt

Solrød Kommune inviterer igen i år til dialogmøde for vores lokale erhvervsliv og Økonomi-, teknik- og
miljøudvalget. Vi håber, I vil sende en eller flere af jeres repræsentanter til mødet og meget gerne
repræsentanter fra lokale bestyrelser eller tilsvarende.
Mødet vil finde sted tirsdag den 23. april 2019 kl. 16-17.30 i kantinen på Solrød Rådhus.
Formålet med dialogmødet er at skabe forudsætningerne for, at vi rykker os i forhold til vores fælles mål,
nemlig at understøtte den videre vækst og udvikling på erhvervsområdet. Derfor har vi brug for jeres
hjælp og viden om, hvordan det er at drive virksomhed her i kommunen. Ikke mindst i forhold til hvordan I
ser på erhvervslivets rammer og vilkår i Solrød Kommune. Vi lægger således op til at der efter hvert oplæg
bliver tid og mulighed for debat, så mødet også bliver en dialog mellem deltagerne.
Dagsordenen for mødet er:
1.
2.
3.
4.
5.

Velkomst og præsentation af deltagerne
Oplæg om det nye erhvervsfremme, herunder de tilbud erhvervshusene har til de lokale virksomheder v/direktør Mads Váczy Kragh
Præsentation af hovedbudskaberne i samarbejdet med GreveSolrød Erhvervsservice, herunder status for samarbejdet i 2018 v/Udviklingskonsulent Dorte Kjærgaard
Oplæg fra Job- og Socialcentret i Solrød Kommune, herunder resultater for den lokale erhvervsog virksomhedsservice v/Leder af Jobhuset og Erhverv Jannie Asklund
Eventuelt

Jeg håber, at se rigtig mange repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, branche- og erhvervsforeninger.
Send gerne din tilmelding en e-mail til Eva Wendt på: ewe@solrod.dk Svarfrist: mandag den 15. april 2019.
Venlig hilsen

Niels Hörup
Borgmester
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INVITEREDE
Organisation:
Dansk Byggeri
Dansk Erhverv
SMVdanmark
Dansk Industri
TEKNIQ
Gefion
HORESTA
Østlige Øers Landboforeninger
Greve-Solrød Erhverv
Solrød Centerforening
Team Solrød
Greve-Solrød Erhvervsservice

Erhvervshus Sjælland

Kontaktinfo:
Jesper Toftebjerg Andersen
jt@hansen-andersen.dk
Jens Klarskov
jkl@danskerhverv.dk
Niels Techen
nt@h-c.dk
Carsten K. Jensen
cj@ckj-steel.dk
Niels Jørgen Hansen
njh@tekniq.dk
Torben Hansen
th@landbomail.dk
Jens Zimmer Christensen
jzc@maritime.dk
Torben Flinch
tfl@ostdansk.dk
Helena Nymann
info@gserhverv.dk
Frank Djelert
fd@edc.dk
teamsolrod@gmail.com
Tina Charlotte-Koefoed
tck@greve
Dorte Kjærgaard
dkd@greve.dk
Mads Váczy Kragh
mvk@ehsj.dk

