
Herlev
Dialogmøde 2021  

28. september 2021 i Herlev Medborgerhus,  
Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev

Grøn genstart efter corona og erhvervslivets rolle 
i en ny klimaplan for hele Herlev er emnerne for 
årets Dialogmøde for erhvervslivet. Borgmester 
Thomas Gyldal Petersen giver en status for 
udviklingen for Herlev – som en del af en 
grøn fremtid. Vi skal også uddele både Herlev 
Erhvervspris og den helt nye Grønne Erhvervspris. 

Der vil være rig mulighed for networking i løbet 
af dagen, hvor du kan møde en masse lokale 
kollegaer på tværs af brancher. Som afslutning 
på dagen spiser vi traditionen tro en god middag 
sammen. Husk din mobil, da vi vil afholde en 
række mobil afstemninger,  hvor du kan give din 
mening til kende. 

en del af en grøn fremtid



15.00 Velkommen 
Dagens ordstyrer Birgitte Steenstrup Berchtold, chefkonsulent i Herlev Kommune, byder velkommen. 

15.10 Herlev – en del af en grøn fremtid
Tale ved borgmester Thomas Gyldal Petersen.  

15.30 Herlev post corona
Med afsæt i en lokal case tager vi temperaturen på det lokale erhvervsliv og drøfter tilpasning efter 
corona. Hvad har vi lært som vi kan tage med videre. 
 
Korte præsentationer fra:

•	 Kim Eriksen, ejer, leder og iværksætter, Morfars.dk  
Hvordan har digitalisering og fokus på online salg understøttet af en fysisk butik øget salget af 
fjernstyret legetøj. 

•	 Flemming Troelsen Konsulentchef, Erhvervshus Hovedstaden fortæller om tilbud til Herlevs 
virksomheder  

15:55 Fælles paneldrøftelse om tilpasning efter corona
Du kan stille spørgsmål og dele dine erfaringer med tilpasningen efter corona.  
 
16.15 Pause og grøn bazar
Du kan blandt andet blive klogere på: 

•	 Kommunens Jobcenter: Hjælp til rekruttering 
•	 Erhvervshus Hovedstaden: programmer og sparring til din virksomheds udvikling 
•	 Realize – Det grønne Herlev
•	 FoodOP – mindre madspild
•	 FDM - Ta´Med samkørselsapp 

16.40 Erhvervslivets rolle i den kommende klimaplan for Herlev Kommune  
Hvad går klimaplanen ud på og hvad kan lokale virksomheder gøre for den grønne omstilling

•	 Birgitte Steenstrup Berchtold, chefkonsulent i Herlev Kommune.
•	 Peter Ildal Nielsen, administrerende direktør, Wihlborgs  

Hvordan tænker man grønt når man udlejer erhvervslejemål? Hvordan håndteres elbiler, ned-
sættelse af energiforbruget og øget grøn adfærd – og hvad er de konkrete løsninger?

17.20 Fælles paneldebat 
Om erhvervslivets rolle i klimaplanen – kan vi sammen skabe en top fem over indsatser lokale virksom-
heder kan løfte?  

17.40 Grøn erhvervspris Herlev 2021
Overrækkes af Martine Sig Rasmussen, CSR ansvarlig Carl Ras A/S og formand for virksomhedssporet i 
Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling, samt medlem af Herlev Erhvervsråd. 
 
17.50 Herlev Erhvervspris 2021 
Overrækkes af borgmester Thomas Gyldal Petersen. 

18.00 Afslutning og middag

Program


