
REFERAT

Kære temagruppe - Kultur - Erhverv - Turisme

Som værtsby for ovennævnte temagruppe, havde Hillerød indkaldt til møde i Klaverfabrikken torsdag den 2. marts
2006. I første omgang skulle dette møde bruges til at finde ud af, om vi kunne se et billede af, hvad temagruppens
byer/medlemmer kunne bruge hinanden til.

Deltagere:
Johnny Berger, Gilleleje turistbureau
Peter Bindesbøll, Gribskov
Erling Bevensee, Gribskov
Karen Ballegaard, Herlev
Rune Holm Andersen, Roskilde
Henrik Spaare-Ulrich, Frederiksborg Amt
Ulrik Okkels Iversen, Frederiksborg Amt
Steffen Steilberg, Frederiksberg
Per Kristensen, Hillerød
Birgit Rømer, Hillerød
Helle Lehrmann, Hillerød

Hillerød er medlem af både Kreative Byer og Interregprojektet. Da begge projekter overordnet handler om, hvordan en
kommune bedst kan gøre kultur- og oplevelsesøkonomien til en drivkraft i den lokale udvikling, er det naturlig at de to
projekter vidensdeler med hinanden, og dette kan netop lade sig gøre, fordi Hillerød er med i begge projekter.

På mødet havde vi derfor besøg af Henrik og Ulrik fra Frederiksborg Amt, som har stor erfaring i bl.a. kortlægning af
kultur- og oplevelsesøkonomien for at synliggøre en kommunens ressourcer inden for området. De stiller gerne deres
ekspertise til rådighed for medlemmer af denne temagruppe i form af sparring og rådgivning.

Ellers var deltagernes forventninger til dette møde meget forskellig - nogle var med på en lytter for at få gode idéer eller
måske en anden kommunene evt. konkret handleplan for samarbejdet med temagruppen. Der var gjort tanker om at lave
en "model" for øget samarbejde mellem kultur og erhverv. Der blev talt om at indsamle casestories.

Per fra Hillerød redegjorde for Hillerøds tanker omkring overskrfiten "Kultur - Erhverv - Turisme". Hans powerpoint
ligger i lighed med dette referat på Kreative Byers hjemmeside.

Kort fortalt har Hillerød talt om at søge viden om, hvad der skal til for at tiltrække de "rigtige" borgere, attraktive
virksomheder og endnu flere turister. Hvordan får vi kultur, erhverv og turisme til at "tale" mere sammen. I første
omgang handler det om at indsamle viden og information om virksomhedernes og borgernes nuværende brug af
kulturinstitutioner og deres fremtidige behov og ønsker i forhold til de tilbud, der gives. Læs mere på hjemmesiden.

Det næste skridt for Hillerød er en netværkskonference med Nick Hækkerup som vært. Til netværkskonferencen er der
inviteret borgere, virksomheder, foreninger samt uddannelsesinstitutioner, og via de indbudte håber kommunen at
kunne danne netværk ikke kun inden for den nye Hillerød Kommune men også at række ud til resten af regionen.
Konferencen indeholder forslag til visionsmål for den nye Hillerød, som meget passende kunne blive afsættet for det
kommende arbejde i denne temagruppe - i hvertfald for Hillerøds vedkomnende. Vi er derfor på standby indtil
konferencen den 28. marts 2006.

Da der ikke på dette møde fremkom andre konkrete billeder af det, vi i denne temagruppe ønsker at gå videre med i
fællesskab, besluttede vi at

1. afvente resultatet af konferencen i Hillerød



2. tale videre på næste uddannelsesmodul, som finder sted den 4. og 5. maj 2005 - måske kun en af dagene, men
det hører vi nærmere snarest

Hillerød vil som værtsby for temagruppen informere om konferencen og aftale næste møde.

Karen informerede om, at det næste uddannnelsesmodul handler mere om kultur og erhverv. Derudover havde Karen
den gode nyhed, at ansøgningen til HUR havde givet 240.000 kr. til Kreative Byer.

Men spørgsmålet er stadig - hvad kan vi bruge hinanden til? Hvad kan vi gøre for hinanden, som kan give en godt
samlet overblik fx på turismeområdet.

Mange hilsener
Helle Lehrmann
Fritid og Kultur
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