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Festen er udsat – ikke aflyst
På baggrund af regeringens anbefalinger har vi i Hedensted Erhverv besluttet
at udsætte arrangementer med mange deltagere. Derfor må vi desværre
meddele, at kåringen af årets iværksætter 2020 udsættes på ubestemt tid.
Arrangementet den 29/9 2020 bortfalder således. Vi kan dog berolige alle med,
at det vil blive afholdt senere, når omstændighederne tillader det.
Vi står stadig til rådighed i forhold til at svare på spørgsmål og yde den
sædvanlige service – dog vil det hovedsageligt foregå på afstand. Det vil sige
over mail og telefon. Desuden vil vi som altid løbende opdatere hjemmesiden
med relevante informationer for kommunens virksomheder. Både coronatiltag
og hjælpepakker, samt mere generelle oplysninger.
Du kan også følge med på vores LinkedIn eller tilmelde dig vores nyhedsbrev,
for at få nyhederne straks, som de kommer.

Nye Coronatiltag
Fra lørdag den 19. september og indtil videre
frem til den 4. oktober, gælder en række nye
foranstaltninger, som skal bremse spredningen af
Covid19. Bl.a. sænkes forsamlingsforbuddet til 50
personer, der indføres skiltningskrav, en række
krav til barer, restauranter og cafeer, samt til
indkøb, hjemmearbejde og aflysning af større
arrangementer.
Se de specifikke retningslinjer her

Kompensationsaftale
for barer, restauranter
og cafeer
Regeringen har indgået en aftale med en række
andre partier om kompensation til barer,
restauranter og cafeer. Aftalen indebærer, at de
som oplever omsætningstab på mindst 30% på
grund af corona-restriktioner, kan få hjælp til de
faste udgifter. Aftalen har virkning med
tilbagevirkende kraft til den 19. august 2020 og
gælder indtil videre frem til den 31. oktober, med
mulighed for forlængelse af perioden. Dette
afhænger af situationen til den tid.
Læ s mere om den nye aftale

Kontakt Hedensted Erhverv
Har du brug for uvildig og gratis vejledning fra den lokale erhvervsservice
Så nemt er det at kontakte os
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