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Hjælp Egedal Kommune med at få  
et erhvervsklima i Top 10! 

 
Invitation til møde med Egedal Kommune og DI om hvordan vi får et er-
hvervsklima i Top 10: 
 

Tirsdag den 19. november kl. 18.30 i 
Byrådssalen, Egedal Rådhus 

 

I Egedal Kommune blev vi placeret som nr. 92 i DI´s årlige undersøgelse 

af kommunernes erhvervsklima. Det er vi helt sikre på, at vi sammen 

med jer kan gøre meget bedre! 

 

Så deltag i mødet og kom med gode råd og input til hvordan Ege-

dal Kommune kan blive et endnu bedre sted at drive virksomhed.  
 

Aftenens program: 

18:30          Ankomst, netværk og en let anretning 

 

19:00          Velkomst og præsentation af aftens program ved  

Borgmester Karsten Søndergaard 

 

Gennemgang af DI´s erhvervsanalyse v/ Hanne Schou,  

underdirektør i Dansk Industri 

 

 Egedal Kommune – refleksion på analysen og kort om 

iværksatte samt kommende tiltag  

 

 Paneldebat om analysen og input fra salen til hvad der skal 

til for at erhvervsklimaet kan forbedres 

 

 En kort pause – kaffe og Kage 

 

 Præsentation af aftenens to temaer: 

 

 Tema 1:Skole- virksomhedssamarbejdet i Egedal Kommune 

 

Tema 2: Fra Klima- og energiplan til bæredygtig bundlinje 

 

Runde 1  

Tema 1 samt 2 drøftes i workshops efterfuldt af en kort pau-

se hvorefter, der roteres grupper. 
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Gruppen kommer med en kort opsummering  

 

Runde 2  

Tema 1 samt 2 drøftes i workshop i de nye grupper. 

Grupperne komme med en kort opsummering i plenum 

 

20:55     Afslutning, tak for i aften og netværk 
 
 
 
 
Med venlig hilsen  

 

Karsten Søndergaard   Hanne Schou 

Borgmester   Underdirektør  

Egedal Kommune    Dansk Industri 

 

Tilmelding skal ske senest den 15. november 2019 til Jane Mortensen på  
erhverv@egekom.dk 

 


