
Rødovre Erhvervsråd
Erhvervsrådet er samarbejdsforummet mellem erhvervslivet og 
Kommunalbestyrelsen. Her får politikerne indtryk, ideer og tilbagemeldinger 
om erhvervspolitikken. Det er også her, hvor det lokale erhvervsliv tager 
stilling til nye initiativer fra kommunen og fremsætter ønsker og krav til 
erhvervspolitikken. Rådet er høringsberettiget og skal derfor tages med på 
råd i erhvervspolitiske beslutninger. 

Rødovre Erhvervsråd er sammensat af tre politikere, tre fra arbejdsmarkedets 
parter og fem erhvervsfolk, hvoraf de to repræsenterer Rødovre 
Erhvervsforening. Borgmester Erik Nielsen er formand for Erhvervsrådet og 
direktør Carsten Corinth fra Rødovre Erhvervsforening er næstformand.

Kommunaldirektør Anders Agger er fast deltager i Erhvervsrådets møder 
og sikrer, at Erhvervsrådets synspunkter implementeres i administrationen. 
Erhvervskoordinator Frederik Springborg er sekretær for Erhvervsrådet.  
Teknisk direktør Poul Jepsen deltager som observatør. 

Erhvervspris i Rødovre Kommune
Rødovre Kommune oprettede i 2015 i samarbejde med Rødovre 
Erhvervsforening og Rødovre Centrum en erhvervspris. Prisen uddeles 
i efteråret og gives til en virksomhed, der udmærker sig på særlig vis, for 
eksempel ved at gøre en særlig indsats for lokalområdet eller miljøet, ved at 
være særlig nytænkende eller ved at have haft markant vækst.

Prisen består udover æren af et kunststykke, der kan variere fra år til år.

Erhvervskontorets adresse:  
Rødovre Kommune
Att. erhvervskonsulent Gitte Junker Andersen
Tæbyvej 77
2610 Rødovre
Tlf.: 36 37 72 07
E-mail: rk@rk.dk 

Rødovre Kommunes Erhvervsservice

Erhvervskonsulent Gitte Junker Andersen i Erhvervskontoret i Teknisk 
Forvaltning er sammen med erhvervskoordinator Frederik Springborg 
kontaktperson for iværksættere/virksomheder og yder den kommunale del 
af Rødovre Kommunes erhvervsservice. 

Informationsaftener og kurser afholdes i samarbejde med øvrige kommuner.

Det er “Væksthus Hovedstadsregionen” som er ansvarlig for erhvervsservice 
overfor vækstvirksomheder og virksomheder, der har særlige behov for 
service dvs. iværksættere i vækst med mere end 7 ansatte og mål at øge med 
60 % i antal ansatte.

Væksthuset Hovedstaden:
Gribskovvej 4 
2100 København Ø 
 Tlf.: 30 10 80 80 
E-mail: info@vhhr.dk 
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Bjørn Sørensen
Direktør
Rødovre Mighty Bulls

Udpeget af Rødovre Erhvervs-
forening.

Bjørn Sørensen er uddannet som elektriker i Dem-
skov el A/S i 1984. Er tidligere ansat/ejer for Demskov 
el A/S.  Bjørn bor i Rødovre og har boet her hele livet.  
I dag er Bjørn direktør for Ishockey klubben Rødovre 
Mighty Bulls. Medlem af Rødovre Erhvervsforening. 
Derudover medlem af Erhvervsrådet siden maj 2014.

Erik Nielsen
Borgmester
Socialdemokratiet 

Formand for Erhvervsrådet.

Medlem af Kommunalbestyrelsen 
siden 1990.

Erik Nielsen har siden 1994 været borgmester og er 
uddannet maskinarbejder. Erik Nielsen bestrider en 
række tillidsposter, såsom medlem af KL’s formands-
skab, medlem af KL’s bestyrelse, samt formand for KL’s 
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg og Omegnskom-
munernes Samarbejde.

Peter Folmer Posgaard
Kontorassistent

Udpeget af LO Danmark.

Peter er uddannet kontorassistent i 1991, og har 
arbejdet med ledelse på diverse servicestationer og 
i diverse detailhandelsbutikker. De sidste 10 år har 
han arbejdet med B2B i et grossistfirma beliggende i 
Rødovre.  Peter sidder i bestyrelserne for Socialde-
mokratiet i Rødovre som sekretær,  AOF Rødovre og 
i  Andelsboligforeningen Enighed i Rødovre. Medlem 
af Erhvervsrådet siden marts 2017.

Jørgen Kailow
Direktør
Kailow Graphic

Udpeget fra Rødovre erhvervsliv.

Jørgen Kailow er administrerende direktør i Kailow 
Graphic som blev etableret i 1972. En moderne 
virksomhed med fokus på ny teknik og ikke mindst 
miljøet. Bestyrelsesmedlem i Grafisk Arbejdsgiverfor-
ening (GA). Medlem af Erhvervsrådet siden. Medlem 
af Erhvervsrådet siden 2007.

Lars Bæk
Afdelingsformand
Dansk El-Forbund, København

Udpeget af LO Danmark.

Lars Bæk er uddannet elektriker, og har primært arbej-
det på byggepladser ind til valget som fagligsekretær i 
Elektrikerens fagforening i 2005.  Han har siden februar 
2016 været valgt til formand for Dansk El-Forbunds 
Københavns afdeling. Lars har sæde i hovedbestyrelsen 
i Dansk El-Forbund og sidder i forretningsudvalget i 
Lo-Hovedstaden og Byggefagenes samvirke. Medlem 
af Erhvervsrådet siden marts 2017.

Tinna Kristensen
Direktør
Adam Vask

Udpeget fra Rødovre erhvervsliv.

Tinna Kristensen er udannet industrilaborant, og blev 
ansat i 2004 hos Adam Vask ApS der er et erhvervs-
vaskeri. Tinna er i dag medejer af Adam Vask ApS.
I 2008 kom hun i bestyrelsen i Rødovre Erhvervs-
foreningen, hvor hun varetager jobbet som sekretær. 
Medlem af Rødovre Erhvervsforening. Derudover 
medlem af Erhvervsrådet siden maj 2014.

Jesper Andreasen
Direktør
A/S Rødovre Centrum

Udpeget af Rødovre Centrum

Jesper Andreasen er uddannet cand.polit. og har 
siden 1991 haft den daglige ledelse af indkøbscentret 
Rødovre Centrum for så vidt angår udlejning, udvikling 
og drift, herunder eget vagt- og rengøringsselskab. 
Medlem af Erhvervsrådet siden februar 2014.

Michael H. Laursen
Administrerende direktør
Danotherm Electric A/S

Udpeget af Dansk Industri. (DI)

Michael H. Laursen har siden 1991 været administre-
rende direktør for Danotherm Electric A/S.
Virksomheden indgår i dag i den Svenske koncern 
NIBE Industrier AB, hvor han deler ansvaret for pro-
duktion og afsætning internationalt i divisionen for 
NIBE Element. Der er samlet 6.000 medarbejdere i 
koncernen. Medlem af Erhvervsrådet siden april 2010

Carsten Corinth
Direktør, Benconi Vinimport

Næstformand for Erhvervsrådet.

Udpeget af Rødovre Erhvervs-
forening.

Carsten Corinth er uddannet cand.merc. og har 
arbejdet som både revisor og underviser.
Allerede i studietiden stiftede han i 1976 egen virk-
somhed i Rødovre.
Blev valgt til formand for Rødovre Erhvervsforening i 
april 2013. Medlem af Erhvervsrådet siden maj 2013.

Erhvervsrådets medlemmer

Erhvervsrådets adresse:  
Rødovre Kommune
Att. erhvervskoordinator 
Frederik Springborg
Tæbyvej 77
2610 Rødovre
Tlf.: 36 37 72 45
E-mail: rk@rk.dk 

Steen Skriver Rasmussen
Kommunalbestyrelsesmedlem
Socialdemokratiet

Udpeget af Kommunalbestyrelsen

Medlem af Kommunalbestyrelsen 
siden 2018.

Steen Skriver Rasmussen er uddannet EL-installatør 
og har haft egen virksomhed i Rødovre i 40 år. 
Steen har tidligere siddet i kommunalbestyrelsen 
fra 2010 til 2013 og har igen i 2018 fået plads heri. 
Derudover sidder Steen bl.a. i bestyrelsen for Iværk-
sætterkontaktpunktet. Medlem af Erhvervsrådet 
siden 2018.

Peter Mikkelsen
Kommunalbestyrelsesmedlem 
Enhedslisten

Udpeget af Kommunalbestyrelsen

Medlem af Kommunalbestyrelsen 
siden 2014.

Peter Mikkelsen er uddannet folkeskolelærer, men 
arbejder i dag som jobkonsulent i Jobcenter Gladsaxe.
Udover at sidde i Erhvervsrådet er Peter Mikkelsen 
2.viceborgmester, medlem af Økonomiudvalget, Bevil-
lingsnævnet og suppleant til Vestegnens Brandvæsen 
I/S. Medlem af Erhvervsrådet siden februar 2014.
  


