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Netværksmøde 24. januar 2017, kl. 7-10 

Strand- og Badehotel Marienlyst, Nordre Strandvej 2, 3000 Helsingør 

Hele Helsingør under kritisk, kærlig 
og underholdende behandling ...  
 

Fælles ejerskab af hele Helsingør er den akse vores erhvervsnetværk på tværs af brancher og 

sektorer drejer omkring. På dette møde er vi fælles om at formulere, hvad de kommende 

møder skal indeholde. Hvad vil vi udrette sammen? Hvilke områder er de vigtigste for 

netværket? For hele Helsingør? Og hvordan kommer vi derhen?  

Mødet starter med en voxpop, som vi følger op på med brainstorms og netværksøvelser, der 

sætter os på sporet af de kommende møder. Hvor skal netværket hen og i hvilken retning skal 

vi bevæge hele Helsingør? Visionen er klar: Vi samler HELE Helsingør. Nu tager vi kritisk, men 

kærligt fat på missionen: Hvordan gør vi det? 

7.00  Morgenmad og netværkeri – v/alle senest ankomst 7.45 

Der bliver ikke ført protokol i døren og der er stadig fleksibel mødetid inden 

dagens program. Men tendensen er klar: De fleste lader familien sidde 

derhjemme over havregrøden og benytter sig af muligheden for uformelt samvær 

over Marienlysts bugnende buffet. Vi lover at kokken ikke sætter os på nogen 

form for nytårskur. Kom i god tid og få the full monty. 

8.00  Vision for netværket – intro v/netværksleder Tino Jønsson 

8.15  Min by – satirisk oplæg v/skuespiller Kristian Halken, Espergærde 

Du, hva’ er kultur? Det er no’ed man pudser møbler i! Sådan lød ordvekslingen 

mellem to af Storm P.’s vagabonder i sin tid. Det var i værftets tid, men nu er 

kulturen blevet den dominerende faktor for vækst i hele Helsingør. Eller hvad? 

Kristian Halken tager udviklingen i Helsingør under kritisk, men kærlig 

behandling. 

8.35  Netværkets mission – gruppearbejde v/alle 

Hvor vil vi hen? Dagens opgave tager udgangspunkt i netværkets gode synergier 

på tværs af brancher og sektorer. Vi brainstormer og sætter i fællesskab retning 

på arbejdet ved de kommende netværksmøder. 

9.40  Hva’ så? – opsamling v/netværksleder Tino Jønsson 

9.45  Mingling – v/alle - vi slutter klokken 10 

Vi er velkomne til at blive hængende i Marienlysts dejlige lokaler. Husk 

visitkortene, når der skal følges op på de mange aftaler og idéer til fælles 

indsatser, der erfaringsvis opstår under møderne. 
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