
MORGENMØDE OM EKSPORT - Med bl.a. Horsens som forsøgsby har Udenrigsministeriet i samarbejde med Danske
Erhvervschefers Fællesråd indledt et nyt samarbejde om at holde ”på vej til arbejde-møder" eller "breakfast-meetings" med en
handelsmedarbejder hjemkaldt fra en dansk ambassade eller generalkonsulat. Premieren fandt sted forst pa dagen i gar hos

 Horsens Erhverysråd i Tobaksgården, hvor eksportassistent Annette Hee Larsen fra Den danske Ambassade i Prag orienterede om
afsætningsmulighederne i Tjekkiet og Slovakiet og fik sig en rundbordssnak med Otte spørgelystne erhvervsledere fra
Horsens-området, ligesom hun besøgte nogle af de pågældende virksomheder. Her ses de eksportinteresserede erhvervsfolk sammen med
Annette Hee Larsen (forrest t.v.) og erhvervskonsulent Bente Hansen. Morgenmøderne i Horsens fortsætter i august, september og
oktober med fokus pa markederne i Frankfurt, Norge og Litauen. (Foto: Martin Ravn).
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Horsens model
for EF-netværk
Besøg fra EFi forbindelse med by-til-by samarbejdet

Horsens er kommet i
søgelyset som en model
for det fremtidige by-
til-by samarbejde i EF.
I øjeblikket overvejer
man at forlænge et
nuværende projekt.

Det er ikke mere end halv-
andet år siden, at det privat-
og kommunalt ejede udvik-
lingsselskab ”Healt & Envi-
ronment Group Horsens A/S"
satte gang i et tat samarbejde
med andre byer i Europa.
Formålet var at sælge dem
en viden og erfaring, der ville
give byerne et redskab i
hænderne til at opbygge det sund-
heds- og miljøsystem, som de
har brug for.

Samarbejds-byerne i dette

by-til-by samarbejde er Patras
i Grækenland, Suhl,

Würz-burg og Greifswald i Tyskland
saint Limerick i Irland, og det
hele er gjort mulig ved
af midler fra EF.

24 EF-millioner
Faktisk er det sådan, at net-

op dette projekt, der styres og
planlægges fra Horsens, er det
første af sin slags, der har
modtaget EF's maksimum
state pa 24 mill. kr.

Fra starten var det planen,
at netværks-samarbejdet
skulle køre tre ar, men i denne
uge er reprsentanter fra
såvel byerne som EF samlet i
Horsens for bl.a. at søge en
forlængelse af projektet.

Derudover skal parterne

snakke nrmere om de ting,
der fremover skal samarbej-
des om.

Et af emnerne er kvarters-
planlgning, som i Horsens
f.eks. er foregaet i Gasvejs-
kvarteret, hvor man har gjort
meget ud af at sætte handling
bag ordet ”borgerindflydelse".

Et andet emne, som de fern
byer skal udveksle erfaringer
om og fremover systematisk
arbejde med, er sundheds-ar-
bejdet i skolerne.
Også pa det område har
Horsens via sit Sund By-pro-
jekt høstet mange erfaringer,
og det er bl.a. disse erfaringer,
der er blevet en handelsvare i
det privat- og kommunalteje-
de udviklingsselskab.

At EF nu har Horsens i so-

gelyset i forbindelse med by-
til-by samarbejdet hanger
sammen med, at man fra EF's
side ikke kun ønsker et sam-
arbejde mellem landene, men i
højere grad også mellem byer
og befolkninger.

Til Suhl
Et eksempel pa at alt dette

ikke kun fore& ved forhand-
lingsborde bag lukkede doe
er, at 42 ældre gymnaster og
dansere fra ”Motionscirklen"
i Horsens i næste uge rejser til
samarbejds-byen Suhl, hvor
de skal deltage i et stort
idræts- og kulturstævne. (bir-
te)
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