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1. Valg af dirigent 

Søren Brink blev valgt til dirigent og konstaterede, at formalia var overholdt, og at 

generalforsamlingen var rettidigt og korrekt indkaldt. Han konstaterede også, at i alt 17 

stemmeberettigede medlemmer var til stede.  

 

2. Formandens beretning v/formand Christian Warrer 

Velkommen til den årlige generalforsamling i Hundested Erhverv.  

Det er nu 9 år siden at Hundested erhverv blev sat i søen under overskriften - Krisen kradser – er 

løbet kørt for Hundested? Nej det var dét ikke, og det er det stadig ikke. Men vi har udfordringer, 

nogle deler vi med de fleste andre byer og nogle er særligt udtalt her på grund af vores størrelse og 

geografiske beliggenhed. Vi kan noget helt specielt, måske fordi vi er en gammel havneby - vi kan 

flyde hvor andre synker og vi kan navigere der hvor andre ser forhindringer. Og det skal vi dyrke - 

evnen til at tænke anderledes og turde det. 

 

For et år siden satte vi gang i den nye struktur for vores forening - en ny måde at tænke 

erhvervsforening på. Hundested Erhverv skal være foreningen, som får virksomheder, butikker, 

idræts- og kulturforeninger til at arbejde tæt sammen, så vi får et stærkt fællesskab, som kan 

mærkes af virksomheder, borgere såvel som turister. 

 

Hundested Erhverv arbejder ud fra de tre B’er: Borgere, Bolig & Beskæftigelse . 

 

Vi mener, at disse tre ting hænger uløseligt sammen. For når lokale virksomheder mangler 

kvalificeret arbejdskraft, er der en direkte linje til, hvordan fritidsmulighederne, detailhandlen og 

kulturlivet har det. Det samlede billede er med til at gøre Hundested-området attraktivt, for både 

nuværende indbyggere samt tilflyttere, som ønsker hele pakken med det udfordrende job, det 

aktive fritidsliv, de gode institutioner, det varierede kulturudbud, de smukke omgivelser og det 

velassorterede handelsliv – og de vil have det året rundt. 

 

Og hvordan er det sidste år så gået? Personligt syntes jeg det er gået for langsomt, men omvendt, 

når man ser på det forholds begrænsede resurser vi har - så er vi nået langt. 

 

Efter Kommunens dialogmøde den 22. oktober Kom Helmer Pedersen fra C4 i Hillerød hen til mig. 

Jeg havde et møde med ham for et år siden osv Hillerød Byforum. 

 

Når han så siger – det er imponerende så langt i er nået på et år – så er vi måske i virkeligheden 

nået meget længere end vi selv er klar over - så de holder øje med os i de store nabokommuner. Så 

sent som i går fik jeg en forespørgsel fra en naboby om jeg kunne komme og fortælle om hvad det 

var vi gjorde her i foreningen for at holde gang i byen. 

 

Og hvad er året ellers gået med: 

Jeg glæder mig til at vi senere i dag endelig kan præsentere den nye hjemmeside som bliver et 

stærkt værktøj for foreningen og byen. 

 



 

Vi starter med den traditionelle juletræstænding hvor Hundested får besøg af selveste julemanden.  

 

Morgenmøderne blev sat på standby til fordel for sjakmøder men er nu genoptaget der har været 

to her i efteråret og de kommer til at fortsætte efter nytår.  

 

3 sjak er i gang – Industri& Håndværk, Kunsthåndværkerne og Detail og liberale erhverv. 

 

Selvfølgelig har der været lidt forvirring, al begyndelse er svær men jeg fornemmer at tingene 

begynder at virke og der bliver en fast rytme i møderækken i de forskellige sjak.  

 

Foreninger og kulturliv er en ny målgruppe og her har været et møde hvor rigtig mange foreninger 

mødte op, der var en rigtig god snak om fælles problemer og stor interesse for de muligheder vi 

kunne tilbyde f.eks. ”book en frivillig” men vi manglede lige at få udviklet værktøjet – det har vi nu 

så vi kan gå videre med at oprette sjakket.  

 

Hundesteds Venner står også for tur men det er meget nemmere at forklare når vi kikker på 

hjemmesiden.  

 

Kunsthåndværkermarkedet beddingen var igen en stor succes der tiltrak nogle af de bedste 

kunsthåndværkere fra hele landet og sågar udlandet, det er nu så velanset at der er venteliste, på 

trods af en streng censurering, for at komme med. Også kunderne kommer langt fra - og det er jo 

humlen i det hele.  

 

At tiltrække købestærke kunder fra København og Sjælland og give dem en oplevelse der gør at de 

kommer igen og igen året rundt - det er vejen til succes for Hundested som handelsby. At arrangere 

et så stort marked kan ikke lade sig gøre uden mange engagerede frivillige – så stor tak til dem…. 

 

Mette Bentzen og Andrew har været den helt store trækkere i forhold til dette arrangement, men 

som i ved har de sat nye skibe i søen og har derfor trukket sig på grund af arbejdspresset – Andrew 

er stadig med på sidelinjen - men heldigvis er der en ny gruppe til at tage over så der igen bliver 

Beddingen i 2019.  

 

Hundested by Night er en institution, det er Nørregades festaften – en dag som de handlende ser 

frem til, også omsætningsmæssigt, men også et arrangement der har kørt i mange år, og så opstår 

der en naturlig træthed, der bliver talt meget om det skal fortsætte eller erstattes af en anden type 

arrangement – det må tiden vise.  

 

Nørregades forskønnelse status mail af 03-10-2018  

Kære styregruppe for kunst som forskønnelse af Nørregade i Hundested.  

 

I dag er der i Halsnæs Kommune indgået budgetforlig for 2019.  

 

Til trods for en række besparelser der rammer rigtig mange rigtig hårdt, har politikerne valgt ikke at 

stoppe projektet med kunst som forskønnelse af Nørregade i Hundested.  

 

I kan derfor forvente mere inddragelse når Lotte og jeg lige har lagt en slagplan.  

Så vi venter på en slagplan……..  



 

 

Byspil kører - byspil som skal forbinde havn og by Oplevelsesspil med Knud Rasmussen. Med støtte 

fra forsøgsordning for landdistrikter  

 

Og så et enkelt hængeparti: 

’Inkubatormiljø – støttebeløb 74.000’ to 12-04-2018 soewu@halsnaes.dk  

Ud over Klub Hundesteds Venner ønsker Hundested Erhverv at foreningens aktiviteter skal drives i 

tæt samarbejde med de erhvervsdrivende og borgerne i Hundested, dette skal ske gennem et fysisk 

kontor hvor Hundested Erhverv vil drive dets aktiviteter fra. By kontoret skal ligeledes fungere som 

rugekasse for mikrovirksomheder. Rugekassen for mikrovirksomheder skal være med til at støtte 

og udvikle mikrovirksomheder, der kan komme Hundested by og borgere til gode. I alt sin 

enkelthed skal by kontoret / rugekassen øge medborgerskabet og dermed skabe større synergi i 

Hundested men samtidig også udklække nye virksomheder, som kan medføre vækst til gavn for 

byen. 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 

Der var ingen spørgsmål til det reviderede regnskab, som dermed blev godkendt. 

  

4. Fremlæggelse af nyt budget, herunder medlemskontingent 

Følgende kommentarer blev knyttet til budgettet: 

• Der blev fremlagt forslag til at watermusic kunne komme på næste års budget. 

• Sparekassen stiller spørgsmål til kontingentstørrelsen for banker. 

• Kontingentet forbliver uændret, men strukturen bliver vi blive taget op igen. 

Budget og kontingent blev herefter godkendt. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Charlotte Duus Hildebrand og Dorte Andersen 

• Charlotte Duus Hildebrand trækker sig tilbage som Kassér. 

• Dorte Andersen, Halsnæs Mediecenter A/S blev enstemmigt valgt som bestyrelsesmedlem. 

• Andrew Brown, Backhaus-Brown blev enstemmigt valgt som bestyrelsesmedlem. 

Stor tak til Charlotte Duus Hildebrand sin indsats i bestyrelsen. 

 

6. Valg af 1 suppleant for de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer 

Anette Larsen, Havfruen blev enstemmigt valgt som suppleant. 

 

7. Valg af revisor samt revisorsuppleant 

Nærrevision blev enstemmigt genvalgt som revisor. 

 

8. Indkomne forslag 

Intet at bemærke. 

 

9. Eventuelt 

Intet at bemærke. 

 

 

Christian Warrer, Formand  Søren Brink, Dirigent 

 

    


