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Nytårskur 2018 
 
På byrådets og egne vegne er det mig en glæde at byde jer alle 
sammen velkommen. 

Velkommen til nytårskur – den måske nemmeste form for kur 
at overholde. 
Godt nytår til jer alle – skål. 
 
En særlig velkomst til Flemming Jakobsen, der senere vil for-
tælle om, hvordan man på Hotel Vejlefjord med stor succes har 
gennemført et økonomisk turn-around,  og som nu konsekvent 
arbejder med digital omstilling og markedsføring på de sociale 
medier.  

 
Ved en nytårskur er der jo tradition for at gøre status over det 
forgangne år. 
Det skal I heller ikke snydes for i år. 
Men jeg vil undervejs flytte fokus fra bakspejlet til et kig ud af 
forruden, nu hvor et nyt byråd har taget fat om rattet. 
For jeg går ud fra, at I er mindst lige så interesserede i at høre 
om de mål, vi sætter os for de kommende fire år på erhvervs-
området. 

 
Der har i byrådet i de forgangne fire år været stor enighed om 
at sikre kommunen vækst – såvel økonomisk som befolknings-
mæssigt. 
Og der har også været stor enighed om den kurs, der er lagt på 
erhvervsområdet.  
Det positive og konstruktive samarbejde vil jeg arbejde for, at 
vi kan videreføre og udbygge.  
Og vi er jo nået ganske langt ad den vej de seneste år. 
Det er et ”must”, at vi hele tiden vækster og bygger på det so-
lide udgangspunkt, vi har. 
7 år i træk har vi i DI’s årlige målinger af kommuners erhvervs-
venlighed ligget i top-4. 
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Og de seneste to år er vi blevet kåret til landets næstbedste 
erhvervskommune. 
Ambitionen er, at vi i den næste fire-års periode ved fælles 
hjælp kan tage det sidste skridt op på 1. pladsen. 
 
En forudsætning for at det sker, er ikke mindst en forbedring af 
infrastrukturen i kommunen. 
I efteråret indviede vi en ny omfartsvej syd for Horsens, der vil 
lette hverdagen for både pendlere og virksomheder og give et 

løft til både erhvervsudviklingen og bosætningen i Hornsyld og 
resten af Juelsminde-halvøen. 
Og nu vi er ved infrastrukturen, så vil jeg gerne invitere jer til 
et samarbejde om en egentlig masterplan. 
En plan med en klar prioritering af de kommende års investe-
ringer i vores vejnet og et overblik over, hvor pengene gør 
størst gavn. 
 
Tid er penge - og kan vi få mere af begge dele er det til fordel 

for både jer og kommunen som helhed. 
Vi kan også glæde os over, at vi sidst på året fik et gennem-
brud i forhold til ekstra spor på E45. 
I finansloven for 2018 er afsat 78 millioner kroner til en VVM-
undersøgelse af en udbygning af E45 fra de nuværende fire til 
seks spor. 
Det er en sag, som vi vil følge tæt i de to år, som forundersø-
gelsen varer. 
Vi vil så at sige sammen med de øvrige kommuner i Business 

Region Aarhus-samarbejdet holde næsen i det ekstra spor, ind-
til vi er sikre på, at det bliver en realitet. 
E45 er en fælles udfordring, som ligger os stærkt på sinde i by-
rådet.  
 
Løsninger på mange udfordringer findes bedst i fællesskab. 
Det gælder så afgjort også kampen om at tiltrække kvalificeret 
arbejdskraft. 
Den kamp er gennem de senere år blevet skærpet.  
Det mærker I - og det mærker vi. 
Ved forenede kræfter tror jeg på, at vi kan vinde den. 
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Med tiltag som Mors Dag i Industrien og HOP-IN-ugen for 7. 
klasserne forsøger vi at få flere unge sporet ind på, hvad det vil 
sige at tage en erhvervsuddannelse. 
Jeg vil godt i den forbindelse knytte an til dronningens nytårs-
tale, hvor hun sagde – og nu citerer jeg:  
”Mennesker er forskellige, og Danmark har brug for forskellige 
mennesker med hver deres evner og talenter.” 
Og dronningen fortsatte: ”Det ene er ikke finere eller bedre end 
det andet. Vi har brug for det hele og for os alle.” – citat slut. 

Kloge hænder er lige så vigtige som kloge hoveder. 
Og det har vi i Hedensted Kommune tænkt os at tage konse-
kvensen af i 2018, hvor vi skal blive bedre til at identificere og 
pleje gruppen af unge, som har interesse og talent for er-
hvervsuddannelser. 
Det vil vi gøre i projekt Praktiker-Talenter, som I vil høre meget 
mere om på et senere tidspunkt. 
 
Som noget nyt deltog Hedensted Erhverv i år med en stand på 

den store HI-messe i Herning. 
Det er den, I kan se noget af her til venstre for mig. 
Her lykkedes det at skabe positiv opmærksomhed og omtale af 
vores kommune, og vi kom i løbet af de 3 dage i kontakt med 
300 studerende. 
Heraf har halvdelen sagt ja til, at vi må kontakte dem med 
henblik på en snak om en mulig fremtidig karriere hos jer. 
Et godt og spændende initiativ, som jeg synes rummer nogle 
interessante perspektiver.  

 
Vi er privilegerede af at have en meget lav ledighed, men det 
er en medalje med en bagside, som vi er nødt til at forholde os 
til. 
Vi skal uddanne de unge og efteruddanne de voksne. 
Heldigvis er der mange af jer, der viser et stort engagement. 
Det kommer blandt andet til udtryk i samarbejdet med Heden-
sted Erhverv i tænketanke og i samarbejdet omkring Code of 
Care, hvor ledige med sociale udfordringer og andre på kanten 
af arbejdsmarkedet takket være jer får en ny chance. 
Det illustrerer netop det, jeg mener, vi er rigtig gode til i He-
densted Kommune – nemlig at løfte i flok. 
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Det vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige jer en stor tak 
for. 
Og jeg ved, at der her i aften er folk til stede fra Code of Care, 
som I kan kontakte og få besvaret spørgsmål hos omkring mu-
ligheder og udfordringer.  
Den mulighed vil jeg opfordre jer til at benytte. 
 
5. april sidste år blev der på Palsgaard afholdt en erhvervstæn-
ketank, hvor mange af jer var med til at give input til en ny er-

hvervsprofil. 
Hos Hedensted Erhverv er der blevet arbejdet videre med jeres 
ideer, og det bliver nu op til en ny erhvervschef og Johannes 
sammen med jer at gøre arbejdet færdigt. 
Herfra skal lyde en opfordring til, at vi i det fremadrettede ar-
bejde sætter os nogle konkrete mål i bestræbelserne på at op-
nå optimale resultater for jer og for kommunen som helhed. 
Det gælder for den krydsservice, vi yder, men også på forek-
sempel turistområdet, hvor der stadig er et stort potentiale.  

 
Som ny borgmester planlægger jeg her først på året at tage en 
rundtur til flere af jer. 
Og jeg glæder mig virkelig til at få et nærmere kendskab til, 
hvad I er optaget af, og hvordan vi kan styrke samarbejdet. 
For går det godt for jer, så går det også godt for kommunen. 
Det er højeste prioritet, at vi i de kommende år kan fortsætte 
den positive udvikling, som har kendetegnet kommunen de se-
neste år. 

 
2017 blev året, hvor vi fik sat turbo på udviklingen af vores tre 
centerbyer, Hedensted, Tørring og Juelsminde.  
Jeg ser frem til, at vi i år oplever de første synlige resultater af 
de spændende planer, der er lagt for torve-områderne i Heden-
sted og Tørring og havnepladsen i Juelsminde. 
Men også i Løsning og Uldum og flere af de andre byer oplever 
vi vilje og stort engagement i udviklingen af vores lokalsam-
fund. 
Det er enestående så meget, der sker i vores kommune – på en 
lang række områder, i vidt forskellige regi og med vidt forskel-
lige formål. 
Det er en stor styrke og lover rigtig godt for fremtiden. 
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Vi oplevede i 2017 stor interesse for byggegrunde og erhvervs-
grunde i kommunen. 
Ja, faktisk kunne vi umiddelbart før jul konstatere, at der i 
2017 blev solgt næsten tre gange så meget erhvervsjord som 
et gennemsnitligt år i perioden 2009-2016. 
Det viser, at vores fælles indsats virker på en lang række om-
råder. 
 
Men vi skal ikke hvile på laurbærrene. 

Vi vil derfor også fremadrettet gøre en stor indsats for at mar-
kedsføre os i forhold til potentielle tilflyttere og virksomheder.   
Det gælder ikke mindst i forhold til de attraktive facadegrunde 
ud mod E45 syd for Østjysk Våbenhandel og Midtjyske Motorvej 
ved Tørring, som enten allerede er eller kommer til salg. 
Og om kort tid bliver de første byggegrunde sat til salg i den 
store udstykning ved Lille Dalby Bakker i Hedensted. 
Et projekt som vi har grund til at forvente os meget af. 
 

Her til slut vil jeg gerne have lov til at uddele et par lykønsk-
ninger. 
Stort tillykke til Ruben Kirkegaard og Procraft, som i 2017 mod-
tog Hedensted Kommunes Iværksætterpris. 
Tillykke til Hotel Vejlefjord, der sidste år genvandt titlen som 
Årets Spa ved Danish Beauty Award. 
Og også stort tillykke til de ikke mindre end 22 lokale virksom-
heder, som kunne smykke sig med Dagbladet Børsens hæder 
som erhvervs-gazeller. 

Det er rigtig godt gået. 
 
På falderebet vil byrådet og jeg endnu engang takke jer alle for 
et godt samarbejde i 2017. 
Sammen håber jeg at vi kan gøre 2018 til et helt forrygende et 
af slagsen. 
Rigtig godt nytår. Skål. 
 


