Ofte hørte argumenter:
Hvorfor skal jeg være medlem af Hundested Erhverv?
Det er DYRT
Hvad foregår der i den forening?
Nytter det noget, det de laver?
Laver de overhovedet noget?
Lad mig passe min forretning - helt selv.
Man kan sikkert ikke lære noget nyt
Jeg har ikke lyst til at arbejde sammen med nogen - det er derfor jeg er blevet selvstændig.
Jeg har så mange udgifter,
Jeg er lige startet op,,
Min slags forretning har ikke brug for dem.
Turister kommer ikke hos mig.
Kommunen gør alligevel det, der passer dem

og mange flere argumenter - sikkert sagt i god mening….

Men lad mig besvare argumenterne….
Ja, det koster penge at modtage den service Hundested Erhverv yder for forretningsdrivende i
Hundested…
Er det dyrt? For det første får du momsen tilbage og dit kontingent er FULDT fradragsberettiget.
I Hundested Erhverv sidder der en bestyrelse der arbejder for at fremme erhvervslivet i Hundested
by og havn. Arbejder på at skabe sammenhæng mellem områderne.
(OBS: De arbejder alle sammen GRATIS)
Hvordan gør de det?
De har hele tiden konkret kontakt til politikerne og de embedsmænd der arbejder med at udvikle
vores by. Der foregår ikke meget som Hundested Erhverv ikke bliver kontaktet vedr. De bliver
varslet så de kan indkalde alle medlemmer til formøder - og vi har afholdt flere møder hvor
medlemmerne kan komme med konkrete opfordringer til vore politikere om hvordan vi mener den
bedste by skal være.
Hundested Erhverv har gennem de år foreningen har eksisteret skabt et samarbejde mellem de
erhvervsdrivende som har styrket indsatsen i området. Antallet af turister er eksploderet de
seneste år, og de turist relaterede forretninger har gennem finanskrisen kunnet overlevet, og står
nu styrket til den tid der nu forhåbentlig kommer.
Flere kunstnere har atelier og salgssted, og som noget nyt, kan flere leve af deres kunst - hvilket er
de færreste forundt når man arbejder i denne usikre branche.

Den udvikling betyder at flere handelsdrivende og håndværkere har kunne ansætte lærlinge og
nye medarbejdere. Den direkte afsmitning til andre erhverv er slående: Revisor, bogholdere,
virksomheder der arbejder med web design, markedsføring, journalistisk arbejde, fotografer og
mange andre får nu en ny kundegruppe. Byens ejendomsmæglere melder om større interesse
omkring Hundested by bl.a. pga. de mange attraktioner byen efterhånden byder på. En levende og
voksende restaurationsbranche skaber arbejde, unge begynder at flytte tilbage til området, bl.a.
fordi det er billigere at bo her end i storbyen. Men det fordrer et aktivt handelsliv/foreningsliv for at
fastholde dem og det fordrer en stærk handelsforening.
På det seneste er der flere unge iværksættere der har startet virksomhed i området. Bådværfterne
har fået unge ejere og der bygges og etableres nye forretninger i både havn og by. Det skaber
flere arbejdspladsen indenfor håndværk og service.
Men Hundested Erhverv slutter ikke der. Lige nu er der ved at blive skabt et tværkommunalt
samarbejde der indenfor det maritime felt. Der skal samarbejdes omkring lærlingepladsen og
“know how” Der søges midler til at ansætte personer der med ny viden kan koordinere disse
indsatser, så vi ikke kun relaterer os til turismeindtægter, men også bliver eksponent for det gode
håndværk og kvalitetsudvikling og dermed bliver mindre sårbare for udsving i konjunkturerne.
Det er naturligvis ikke alene Hundested Erhverv der er grunden til denne fine udvikling - det er en
stor gruppe meget engagerede ildsjæle. Men at vi bliver samlet og kan påvirke vores besluttende
myndigheder i positiv retning: Det er alfa og Omega for et sundt forretningsliv og for et områdes
udvikling.
Så nu kan du ikke længere være i tvivl: 10 kunder på årsbasis der lægger kr. 300 på din disk. så er
det medlemsskab hjemme - og lur mig, der kommer mange flere hvis vi står sammen!
Så meld dig ind i vores erhvervsforening - mød dine legekammerater - få tilbudt kurser og
netværk, vær med til at bestemme vores fælles udvikling - Til vores fælles bedste.
Annette Beier Liisberg

