
Velkommen 

De andre år har vi udarbejdet et billedshow til at vise årets gang I Rudersdal 
Erhvervsforening. Det er ikke tilfældet i år. Tiden kan bruges bedre, og desuden 
behøver vi ikke strø sukker på, synes jeg. 

Årets beretning er lidt af en succeshistorie. Ikke fordi vi har en markant tilgang af 
nye medlemmer. Ja, lad os bare få det overstået først. Der er en naturlig 
medlemsafgang. Nogle pga. alder, andre pga. travlhed. Men der er en tendens til, at 
hver gang, vi må sige farvel til et medlem, så siger vi goddag til et nyt medlem. 

Når jeg taler om succes, og det er jo et stort ord, så hviler det på to ben. Ja måske 
endda flere. 

Jeg mener, vi har succes, fordi vi har ændret kursen. Tidligere tilbød foreningen kun 
helt fast morgenøder. Vi kunne se en tendens til, at i takt med, finanskrisen klingede 
af og folk fik mere travlt, så var der nogle, som helt naturligt hellere ville passe 
jobbet end starte dagen med et morgenmøde. Vi indførte derfor, at en del af 
møderne skulle være gå-hjem-møder. Efter en lidt spæd start har det vist sig at være 
det helt rigtige valg. Lad mig blot nævne vores sidste møde, der var et gå-hjem-
møde hos Rudersdal Avis på redaktionen for Politikens Lokalaviser i Lyngby. Hele 25 
mødte op. 

Fra samme skuffe har vi også skåret en smule ned på antallet af møder. Vi vil hellere 
holde lidt færre møder, som så til gengæld er mere tunge i forhold til indhold og 
tilbud. Lad mig bare nævne sidste efterårs koncert med Sebastian og middag i 
Mantzius. Her mødte 40 meget tilfredse og glade gæster op.  

Alt i alt vil jeg sige, at vi ser et større engagement i foreningen. 

Når jeg taler om succes, så er det også fordi, vi meget gerne tager en del æren for, 
at Rudersdal Kommune nu er blevet mere erhvervsvenlig. Der er ansat en 
erhvervskonsulent, der er lagt en ny kommunikationsstrategi (som vi har hjulpet 
med), der tilbydes flere erhvervsrelaterede møder og begivenheder, og forholdene 
for erhvervslivet forsøges ændret til det bedre. Alt sammen trækker i den rigtige 
retning, ikke mindst fordi kommunen tidligere erklærede, at det er en bokommune. 
Nu anerkender man erhvervslivets betydning og ser os som en samarbejdspartner. 

Vi har gang på gang venligt men bestemt banket på døren hos borgmesteren og 
præsenteret vores ønsker og forslag. I starten for en række år siden var der ikke 
megen genklang. I dag kan vi uden at blinke tale om samarbejde. 



Rudersdal er kommet så meget på landkortet set gennem vores briller, at Jens 
Rimhoff og jeg har deltaget i et møde hos Dansk Industri, hvor vi bidrog til at sætte 
rammerne for den store årlige undersøgelse, hvor kommunerne får karakter for 
erhvervsvenlighed. 

Vores arrangementer og møder har i al beskedenhed også været en succes, tør jeg 
mene. Jeg vil ikke nævne dem alle, men komme med nogle nedslag. Sidste år i maj 
besøgte vi Beredskabsstyrelsen. Det var velbesøgt og det var spændende. Vores 
sommermøde holdt vi Hos Rudersdal Vin. Det var velbesøgt, og vi havde besøg fra 
søsterklubben i Hørsholm, og i takt med, tungerne blev løsnet, blev der netværket 
på livet løs. 

I starten af september holdt vi i samarbejde med Birkerød Rotary Klub et 
arrangement, som vi kaldte ”Erhvervslivets havefest”. Vi kunne også have kaldt det 
et mini tMP (The Meeting Point). 

Vi fik 200 gæster og besøg af borgmester Jens Ive, erhvervsminister Rasmus Jarlov 
og et større kontingent kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Rudersdal, herunder 
formanden for erhvervsudvalget, Randi Mondorf.  Erhvervslivets havefest var en 
oplagt mulighed for at netværke og dele synspunkter, og vi takker de politikere og 
partier, som fandt anledning og kræfter til at øve gangarten ”Walk the Talk” og 
mødte op og støttede os 

De var en gedigen succes, som gav masser af presseomtale og også nye medlemmer 

Jeg har allerede nævnt Sebastian-koncerten, men vil godt tilføje: En række 
medlemmer af Rudersdal Erhvervsforening var bestemt ikke alene den aften sidste 
år, da en forsamling på næsten 40 kom inden for i Mantzius og fik lov til at høre 
Sebastians ”prøvekoncert” inden det store brag i Idrætscenteret senere. Vi 
ledsagede den store musikoplevelse med en dejlig middag i restauranten, hvor 
Mads Riishede, leder af Mantzius, holdt et indlæg om, hvordan Mantzius kan og vil 
samarbejde med erhvervslivet. Det var en meget flot aften, hvor de fleste følte sig 
en hel del yngre efter i timevis at have skrålet med på de dejlige sange, der blev 
serveret for fuld udblæsning på Mantzius-scenen, der bliver mere og mere 
professionel. 

Der var en hel del af gæsterne, der nynnede ”Hvis du tror, du er noget”, da de gik 
hjem. Og i modsætningen til sangens 2. linje ”Så er der noget, du har misforstået”, 
så havde gæsterne fat i noget her. For de er medlem af Rudersdal Erhvervsforening, 
som er med på beatet J 

Nytårskuren 



En tirsdag aften i januar holdt Rudersdal Erhvervsforening nytårskur. Det foregik i 
Golfklubbens restaurant. Samtlige stole var optaget – så flot var fremmødet. Og det 
blev nogle festlige timer, hvor vi blandt andet hørte om, hvordan Rudersdal 
Kommune har skiftet kurs og nu i langt højere grad tager sig af, hvordan forholdene 
for erhvervslivet er. Det var Randi Mondorf, formand for erhvervsudvalget, der 
bragte de gode nyheder. 

Vi uddelte som sædvanlig to erhvervspriser. De gik i år til Danbolig i Birkerød og 
Handelsbanken i Birkerød – primært for deres bidrag til at skabe mere liv i Birkerød 
Hovedgade. 

Aftenen blev afsluttet med en såkaldt Kahoot – en gætteleg med 
underholdningsværdi. En af vinderne var den tidligere kommunaldirektør i Birkerød, 
Benny Würtz. Han svarede rigtigt på næsten alle spørgsmål. 

Igen her fik vi omfattende avisomtale af vores aktiviteter, der også omfatter, at vi 
traditionen tro igen optrådte på Folkemøde og havnedag i 2018. 

Trods et truende vejr, der kulminerede med regn ved 16-tiden, overgik Vedbæk 
Havnedag sig selv sidste år, hvor havnedagen oven i købet kunne fejre 10 års 
jubilæum. Rudersdal Erhvervsforening har været med med en stand i flere år, og 
uden sammenligning var sidste års havnedag den bedste. Vi fik næsten et halvt 
hundrede besøg til vores blindsmagning af vine fra Rudersdal Vin, og blandt 
gæsterne var traditionen tro borgmester Jens Ive. I år fik vi også besøg af 
kommunaldirektør Bjarne Pedersen og Christoffer Buster Reinhardt, der både sidder 
i kommunalbestyrelsen og regionsrådet. Han havde i øvrigt følgeskab af den 
konservative gruppeformand i Folketinget, Mette Abildgaard, der dog fravalgte 
vinsmagning, fordi hun bærer på en smuk graviditet. Denne graviditet er siden 
blevet til en baby, som vi netop har hørt om i forbindelse med en afstemning i 
Folketinget. 

Rudersdal Erhvervsforenings stand var bemandet af Jesper Clausen, Jens Rimhoff, 
Peter R. Lassen, Ulla Olin og undertegnede. Bededame Mette Torp kom forbi og 
hjalp og medbragte sin kønne datter Hyben, der blev belønnet med en is for at gå 
rundt og uddele brochurer for Rudersdal Erhvervsforening. Tak til alle. Det var en 
god dag 

Årets Folkemøde i Rudersdal blev en gedigen succes med mange gæster og mange 
spændende debatter. Rudersdal Erhvervsforening har deltaget i flere år, men har 
tidligere været henvist til at have stand indendørs. I år var vi så heldige, at Liberal 
Alliance ikke benyttede den plads, de har haft tidligere år, hvorfor 



erhvervsforeningen kunne flytte ind og nyde det gode selskab med folk fra Venstre 
og Det Konservative Folkeparti. Det blev rigtig hyggelige timer, undertegnede blev af 
Frivilligcenter Rudersdal opfordret til at deltage i debatten ”Flygtninge i job, det 
halter stadig – har vi ikke alle et ansvar?” på Folkemødet. I min indledning sagde jeg, 
at for at få flere flygtninge ud på arbejdsmarkedet, så skal man – virksomheder, 
myndigheder, presse og ikke mindst flygtningene selv - fortælle den gode historie, 
når ansættelser bliver en succes. -Der er en slem tendens til, at én dårlig historie kan 
ødelægge fem gode historier. Kom nu frem med de gode historier og placer fokus 
der. 

I bestyrelsen er der sket det, at næstformand Ulla Olin er stoppet. Hun fik jon som 
skoleinspektør og kunne i sagens natur ikke afse tid til erhvervsforeningen. Dermed 
rykkede suppleant Jens Møller op som bestyrelsesmedlem, og bestyrelsen består 
foruden ham af Jens Rimhoff, Jesper Clausen, Kenneth Ejsenhardt, Peter Lassen og 
undertegnede. 

Tak til bestyrelsen, hvor medlemmerne hver på deres måde har bidraget. Jeg vil dog 
ikke lægge skjul på, at Jens Rimhoff som de tidligere år har ydet en uundværlig 
indsats. 

Tak for ordet 

  

Fremtiden 

  

Bestyrelsen har besluttet, at vi fastholder og raffinerer skemaet med afvekslende 
møder. Altså skiftevis morgen og gå-hjem-møder. Vi fastholder ligeledes at holde 
lidt færre møder, men til gengæld gør mere ud af de enkelte møder 

Første gang, vi mødes efter i dag er den 14. maj. Det er et morgenmøde. Vi arbejder 
på at holde det i Danboligs lokaler på Birkerød Hovedgade. Foruden en god portion 
netværk vil vi forsøge at gennemføre en omgang “hammerslag”, hvor deltagerne på 
baggrund af videomateriale skal finde ud af, hvad 1-2-3 ejendomme koster.  Her 
mangler stadig detaljer, men vi arbejder på at gøre det til et møde med et stort mål 
af netværk og samtidig med et oplevelsesrigt indhold. 

Mødet den 18. juni bliver et gå-hjem-møde, hvor vi vil følge op på sidste års gode 
succes med vinsmagning hos Rudersdal Vin, grill ved/i  kantinen på den modsatte 
side af Bregnerødvej og diverse aktiviteter samt netværk. Vi har allerede booket os 
ind i kantinen. Det er et godt sted, så godt at Rotary i flere år holdt sine møder der. 



Det skal lige som sidste år være en festlig aften. I 2018 gik de sidste hjem ved 21-
tiden. 

Efter sommerferien går det for alvor løs. Den 25. august holdes der traditionen tro 
Vedbæk Havnedag, hvor vi jo har været med i flere år. I år er der det særlige, at 
havnen fylder 100 år. Undertegnede, der er medlem af havnebestyrelsen, er af 
borgmesteren blevet tildelt den kasket, at jeg har ansvaret for den havnefest, der 
skal markere 100-års dagen. Jeg har så besluttet at lægge havnefesten sammen med 
havnedagen - altså den 25. august. 

Det har flere indlysende fordele. Folk er kommet hjem fra ferie, og ved at holde det 
samme dag, bliver det samlet set et brag. Desuden skal der ikke ryddes P-pladser, 
lægges el-kabler m.v. to gange. 

Der er nu lejet et stort telt, som der skal være flere fødselsdags-aktiviteter i. På den 
plads, der er rundt om teltet (parkeringspladser) vil jeg få etableret stande. Det er 
alt sammen i sin vorden, men det e rbl.a. hensigten, at Rudersdal Erhvervsforening 
skal råde over god plads her. Medlemmerne skal have tilbud om – formentlig helt 
gratis – at vise flaget. Der kan så foregå aktiviteter, som jeg skal være ret stilsikker til 
at godkende, for det skal helst ikke konkurrere med havnedagens aktiviteter. Men 
vinsmagning vil være helt oplagt. Det kunne også være en idé at sætte alle bankerne 
sammen ved det samme bord og så lave noget sjov i gaden med, hvem der betaler 
den bedste rente eller hvad ved jeg. Det hele skal gennemarbejdes, og som I 
fornemmer er der mange gode muligheder. Derfor synes jeg, vi skal nedsætte et 
udvalg, som tager sig af det praktiske og idéudvikling. Jeg tænker på, at der var stor 
glæde over vores havefest. Der kom 200. Til havnefesten kan der komme ti gange så 
mange elle flere, så der er god grund til at stille op og gøre en særlig indsats. 

Vi holder morgenmøde den 17. september, gå-hjem-møde den 29. oktober og 
morgenmøde den 26. november. 

Jens Rimhoff er i tæt dialog med Mantzius, og der tegner sig en mulighed for en 
barderaftale, hvor vi kan komme til udvalgte arrangementer og evt. råde over en 
kontorfacilitet/morgenmøde-mulighed på parcellen, og Mantzius kan trække på 
vores netværk. Det ligger således i kortene, at vi igen til efteråret skal have en 
koncertoplevelse. 

Sidste år droppede vi julearrangementet, men bød til gengæld på en god middag 
ved Nytårskuren. Det samme vil vi gøre i år. I december har alle så travlt, at 
arrangementer i erhvervsforeningen nok ikke står øverst på to-do listen. 



Jo, vi lytter til medlemmerne, selvfølgelig. Og vi lytter meget gerne, hvis I har forslag 
til mødeindhold eller andet. 

Jens Rimhoff og jeg har brugt mange timer på at få et tættere samarbejde med bl.a. 
vores søsterkøb i Hørsholm. Vi var i god dialog med deres formand, men 
vedkommende er nu efter kun et år blevet udskiftet, så vi vil i Rudersdal 
Erhvervsforening nu indtage en lidt afventende holdning. Til forskel fra den og andre 
sammenlignelige foreninger har vi hos os stor tilslutning til de mere markante 
arrangementer og pæn tilslutning til de mere ordinære møder. 

Vi vil fortsætte det tætte samarbejde med Rudersdal Kommune. Det er nemlig nu, vi 
skal høste frugterne af, at vi gennem flere år har opbygget et tillidsforhold. Vi tages 
alvorligt, Og vi er velkomne 

I lyset af, at den ged nu er barberet, vil vi i år og næste år også bruge kræfter på en 
hvervekampagne, hvor vi kan trække på kommunens erhvervskonsulent i fælles 
tiltag. Vi er så heldige, at vi får massiv pressedækning i områdets aviser, når vi har 
noget fortælle, og det betyder – helt efter planen – at vi via pressen kommer i 
kontakt med nye medlemmer. Men vi vil også gerne arbejde mere direkte og vil 
forny vores akkvisitive materiale og gennem forskellige tiltag få det formidlet. 
Desuden vil vi afsøge nærområdet i første omgang for samarbejdsmuligheder med 
kolleger i andre kommuner. 

Vi har besluttet, at vi ved fremtidige morgenmøder udnævner en bordformand. 
Vedkommende skal/kan være et bestyrelsesmedlem og får ansvaret for, at der 
netværkes ved bordet 

Lidt fra samme skuffe har vi besluttet, at vi igen skal have navneskilte på 

Jeg vil slutte med at sige at jeg har en stærk fornemmelse af, at det bliver et godt år 

  

Tak for ordet 

 


