
 

 

Erhvervsrådsmøde    
Referat  

14. juni 2017 kl. 16.00 – 18.00, mødelokale Järvenpää (rådhuset) 
 
Medlemmer og inviterede 

Borgmester Erik Nielsen (formand)   

Kommunaldirektør Anders Agger  Direktør Carsten Corinth, Benconi Vinimport (næstformand) 

Politiker Niels Spittau  AFBUD  Direktør Michael H. Laursen, Danotherm Electric A/S AFBUD 

Politiker Peter Mikkelsen   Direktør Bjørn Sørensen, Demskov El A/S 

Peter Folmer Posgaard, LO-repræsentant Direktør Jesper Andreasen, Rødovre Centrum 

Lars Bæk, LO-repræsentant AFBUD Direktør Tinna Worch Kristensen, Adam Vask 

Direktør Jørgen Kailow, Kailow Graphic Stadsarkitekt Bjarne Rieckmann (observatør)  

   Teknisk direktør Poul Jepsen (observatør) AFBUD 

Erhvervskoordinator/afdelingsleder Frederik Springborg 

    

 

 

 

 

Sag nr. 1: 

Godkendelse af referat  
fra mødet den 29. marts 2017 

Referatet er udsendt den 28. april 2017 

 

 

 

Ingen bemærkninger 

 

 

 

Sag nr. 2: 

Formanden orienterer 
 

 

 

Borgmester Erik Nielsen orienterede om: 

 

Helhedsplan for Bykernen 

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde i 

april at vedtage kommuneplantillæg og 

helhedsplan for Bykernen. 

Det betyder at der nu kan udarbejdes nye 

lokalplaner på baggrund af helhedsplanen og de 

nye kommuneplanrammer. 

En del af Bykernen er udlagt til blandet bolig og 

erhverv. Bykernen er tænkt som en karréby mod 

vest og en haveby mod øst. 

 

Der har på nuværende tidspunkt været flere 

konsortier, der har vist interesse for at bygge i den 

vestlige del af Bykernen (området vest for 

Sibeliusparken mellem Tæbyvej, Næsbyvej og 

Gunnekær).  

 

Forslag til Lokalplan 142 – Islevdal 

Erhvervskvarter og en ny høringsportal 

I junimøderækken er der en sag på om et forslag 

til en ny lokalplan for Islevdal Erhvervskvarter. 



 

 

Det forventes at det nye lokalplanforslag sendes i 

offentlig høring i 10 uger fra starten af juli. 

 

Der arbejdes i øjeblikket på en ny digital 

høringsportal og vi regner med, at dette 

lokalplanforslag bliver den første høring på den 

nye portal. 

Det betyder at det fremadrettet bliver lidt 

anderledes at komme med høringssvar til de planer 

vi har i høring. Det er intentionen at alle 

høringssvar afgives på den nye portal, og alle altid 

vil have adgang til at se de indkomne  

bemærkninger. Den enkelte borger eller 

virksomhed indsender deres bemærkninger via den 

nye portal, men det kommer der mere ud om, når 

vi nærmer os. 

 

Kommunale byggeprojekter (status) 

Kort orientering om aktuelle kommunale 

byggeprojekter og renoveringsopgaver, herunder 

Vestbad (renovering og ombygning af bassinanlæg 

og omklædning), Tinderhøj Skole (om- og 

tilbygning), Islev Skole (ny tagudskiftning),  

Ørbygård (renovering af køkken og café), samt 

renovering af Vandtårnet (maling og belysning). 

 

Vejprojekter (status) 

Kort orientering om aktuelle kommunale 

vejprojekter, herunder anlægsarbejder på 

Roskildevej/Damhustorvet, udskiftning af 

lyskilder i signalanlæg til LED, broarbejder, 

samt renovering af fortove og kørebaner. 

 

Digitalisering og innovation i folkeskolen 

Kommunalbestyrelsen skal på møde 20. juni tage 

stilling til en ny satsning på digitalisering og 

innovation i folkeskolen, hvor alle klasser skal 

have undervisning i ny teknologi og lære hvordan 

man håndterer datasprog. I den forbindelse er det 

tanken, at der skal etableres et tech-center, hvor 

der bla. skal arbejdes med 3D-printere og robotter. 

Projektet vil være det første af sin slags i danske 

skoler. 
 



 

 

 

Sag nr. 3: 

Orientering fra Beskæftigelsesudvalgets 

temamøde 4. maj om manglende 

arbejdskraft  

v/ formand Erik Nielsen 

 

 

 

Der var enighed blandt medlemmerne, at det var et 

godt møde med rigtig mange gode input. 

 

Sag nr. 4: 

Nyt fra erhvervslivet 

 

 

Carsten Corinth (C.C.) orienterede om, at han i 

forlængelse af Beskæftigelsesudvalgets temamøde 

skal mødes med skolechef John Kronbak for at 

drøfte hvordan man kan få flere unge til at vælge 

en erhvervsuddannelse  (som et godt alternativ til 

gymnasiet). 

C.C. er desuden blevet kontaktet af 

Talentspejderne, som er en landsdækkende non-

profit forening, der ved bl.a. mentorordninger, 

arbejder for at motivere unge mennesker under 

uddannelse i samarbejde med skole, forældre og 

virksomheder. Erhvervsforeningen er positive over 

for denne kontakt. 

 

Jesper Andreasen orienterede om byggeriet i 

Rødovre Centrum, der er godt undervejs. Den 28. 

sept. åbner de nye butikker og p.t. er de nye 

lokaler næsten fuldt udlejede. 

 

 

Sag nr. 5: 

Dialogmøde 2017, valg af tema og 

oplægsholder 

v/ Frederik Springborg 

 

 

 

C.C. foreslog, at man på dialogmødet engagerer 

advokat Jan Wittenborg til at fortælle om den 

kommende persondataforordning, som kan have 

store konsekvenser for den enkelte virksomhed. 

Forslaget blev vedtaget, og det blev aftalt at 

Frederik tager kontakt til Jan Wittenborg med 

henblik på, at få oplægget tilpasset rammerne for 

dialogmødet. 

 

 

Sag nr. 6: 

Erhvervspris 2017, udpegning af kandidater 

v/ priskomitéen 

 

 

Priskomitéen har haft møde på baggrund af de ni 

indkomne indstillede kandidater til prisen og har 

udvalgt tre, som får mulighed for at komme med 

supplerende oplysninger inden vinderen kan 

udpeges. 

Komitéen orienterede ligeledes om valg af  

skulptur. 



 

 

 

Sag nr. 7: 

Eventuelt 
 

 

 

 

NB! Det blev aftalt, at Jesper Andreasen og 

Rødovre Centrum vil lægge lokaler til næste møde 

i august. 

 

Ordinære møder fra kl. 16.00 - 18.00: 

Onsdag den 14.juni 2017 

Onsdag den 23. august 2017 

Onsdag den 22. november 2017 

 

Dialogmøde fra kl. 16.00 – 18.00: 

Onsdag den 25. oktober 2017  

 

 


