C4   -   Nordsjællands erhvervscentrum
Årsberetning 2021

Kort fortalt om C4

C4 Foreningen er byens samarbejdsorganisation,
der får aktive borgere til at samarbejde - og ting til at
ske. Målet er at gøre Hillerød og Nordsjælland endnu
mere attraktiv for virksomheder, borgere, foreninger
og institutioner inden for områderne erhverv, handel
og turisme, uddannelse samt kultur, sport og musik.
C4 Foreningen varetager medlemmernes interesser,
arrangerer møder og events med aktuelle temaer og
giver medlemmerne mulighed for at blive en del af et
ambitiøst og lokalt netværk. C4 Foreningen har 252
medlemmer.

C4 Videncenter, der er beliggende på Krakasvej 17 i
Hillerød, står for udlejningen af husets kontorfaciliteter,
der pt. rummer godt 40 selvstændige virksomheder
og udlejer tillige konference- og mødelokaler. C4
Videncenter er sekretariat for C4 Foreningen og en
lang række andre foreninger og samarbejder.

Hillerød ByForum er ligeledes forankret i C4. Hillerød
ByForum er en privat-offentlig organisation for
udvikling af handel, byrum og aktiviteter i bymidten.
Her samarbejder handel, ejendomsejere, liberale
erhverv, kultur, frivillige og kommune i et fællesskab,
der har som mål at sikre Hillerøds fortsatte position
som Nordsjællands handelscentrum. Hillerød ByForum
har 277 medlemmer.
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Flere arbejdspladser, mere bosætning og
nye uddannelser på vej til Hillerød
2021 blev et år, der igen udfordrede mange af C4
Foreningens medlemmer på grund af Covid-19,
nedlukninger og restriktioner. Mange virksomheder er stadig
ramt af økonomiske senfølger på grund af Covid-19, og det
giver udfordringer.
I C4 Foreningen glæder vi os over, at 2021 også bød på
gode nyheder.
Der investeres massivt i Hillerød. Det skaber
nye arbejdspladser og byggefirmaerne nyder
godt af arbejdet med både boligbyggerier og nyt
erhvervsbyggeri. Opførelsen af Nyt Hospital
Nordsjælland skrider frem. Hospitalet skal dække flere
end 350.000 borgere, der før fordelte sig på hospitaler
i Hillerød, Helsingør og Frederikssund. Nyt Hospital
Nordsjælland forventes færdigbygget i 2025. Arbejdet
med den nye bydel Favrholm er ved at tage sin form.
Hillerød Kommunes erhvervsstrategi blev politisk
vedtaget i efteråret 2021. C4 Foreningens medlemmer
bidrog med forslag og ideer til strategien, som
blev sammenfattet i C4 Foreningens høringssvar.
I C4 Foreningen er vi klar til samarbejdet i
erhvervspartnerskaberne og få resultater på bordet.
Kommuneplanen for 2021-2033 blev også politisk
vedtaget i slutningen af 2021. Kommuneplanen
beskriver rammerne og principperne for de næste 12
års fysiske udvikling af Hillerød Kommune.
Hillerød - en attraktiv uddannelsesby
C4 Foreningen bakker aktivt op om arbejdet
med at gøre Hillerød til en endnu mere attraktiv
uddannelsesby, der trækker uddannelser og nye
studerende til byen i de kommende år. Vi skaber
kontakt mellem uddannelser og erhvervsliv med
mulighed for at skabe praktikpladser og jobåbninger.
Cphbusiness flyttede i 2021 ind i Slotsarkaderne,
og 500 nye studerende er på vej til Gallerierne i de
kommende år. I august 2022 åbner Københavns
Erhvervs Akademi (KEA) dørene for det første hold
bygningskonstruktører i Hillerød. Læreruddannelsen er
også på vej til Hillerød.

C4 Foreningen vil i de kommende par år bidrage med
forslag til samarbejdsmodeller og konkrete initiativer,
der kan være med til at fremme en modernisering og
ombygning af Hillerød Stadion. Formålet skal sikre, at
Hillerød også i fremtiden kan rumme breddeidrætten
og faciliteter til at spille i toppen af dansk fodbold.
Hillerød ByForum blev stiftet i 2017.
Samarbejdsmodellen viser, at offentligt og privat
samarbejde og løbende dialog er en samarbejdsform,
der kan få ting til at ske. Måske modellen kan
bruges som inspiration for at samle interessenterne
omkring Industrivænget og Vølundsvej, når der skal
udvikles perspektiver for et langsigtet bæredygtigt
plangrundlag for området.
Erhvervshus Hovedstaden og VisitNordsjælland
Erhvervsfremme og iværksætteri er vigtigt, og turisme
er en god indtægtskilde i Hillerød, Nordsjælland og hele
landet. I C4 Foreningen er vi glade for samarbejdet
med Erhvervshus Hovedstaden og VisitNordsjælland,
der har kontorer i C4 Videncenter. Du kan læse mere
om Erhvervshus Hovedstaden og VisitNordsjælland i
årsberetningen, hvor vi får bud på, hvad der er på vej i
2022.
Samarbejdsorganisation med fælles mål
C4 Videncenter, C4 Foreningen, Hillerød Kommune,
byens uddannelsesinstitutioner, byens kulturaktører,
foreningslivet i Hillerød og alle aktørerne i Hillerød
ByForum samarbejder bredt. Sammen udgør vi én
stor samarbejdsorganisation, der arbejder om fælles
mål, selvom synspunkter kan være nok så forskellige
undervejs i forløbet. Vi finder løsninger sammen, der
skaber værdi for byen.
Tak for endnu et godt år i samarbejdets ånd.
Med venlige hilsner
Jesper Følbæk Nielsen,
Bestyrelsesformand

Erik Helmer Pedersen,
Direktør
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C4 Videncenter
Total omsætning i millioner (kr.)

Økonomi
Da C4 Videncenter blev etableret i 2006 blev
bygningen belånt med 29.700.000 kr. afdragsfrit lån
i 10 år. Afdragsfriheden på det afdragsfrie lån udløb
i 2016. Der er i perioden herefter afdraget godt
6.500.000 kr., og restgælden udgjorde ved udgangen af
2021: 23.156.224 kr.
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Udlejningsprocenten i C4 Videncenter var i gennemsnit
på 97,78 procent i 2021. Ved udgangen af 2021 var der
38 lejere. Ved udgangen af 2020 var der 39 lejere.
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Møder/konferencer
2021 blev ligesom 2020 et udfordrende år på grund
af Covid-19, hvor mange konferencer og møder blev
aflyst. 2021 bød dog på en noget bedre indtjening i
2021 end i 2020. Der er en forventning om, at der i
2022-2023 sker en stabilisering af indtjeningen på
udlejning af møde- og konferencelokaler bl.a. via nye
samarbejder.
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Sekretariatsopgaver i C4 Videncenter
•
•
•
•
•
•
•
•

C4 Foreningen
Hillerød ByForum
Hillerød Cityforening
Hillerød Events
Hillerød Shopping
Hillerød Torvemarked
Julemøllelauget
Partrederiet Slotssøen
(Den Lille Færge M/F Frederiksborg)
• Symbiose Hillerød
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C4 Videncenter løser forskellige sekretariatsopgaver
for mange af byens foreninger, der skaber aktiviteter
i byen. C4 Videncenter hjælper med opgaver, der er
med til at aflaste foreningerne for en række forskellige
administrative opgaver som fx regnskab, udsendelse
af medlemsinformation og indkaldelser til møder og
generalforsamlinger.

Flere end 50 virksomheder havde i 2021
lokale / adresse / telefonservice / anden service
i C4 Videncenter
4Dynamics
Advokat Birgitte Mørck
Altiden
Andersens Isolering
Aptio group Denmark
BM Ejendomme ApS
BoFinans - Hillerød & Gribskov
Brillespecialisten
Chef-Mad
Dan Juncker Consulting
DagensMenu
DataComfort
Deductor
Dekra
Erhvervshus Hovedstaden
Engel & Völkers
Ematic
Finansplan
Flying Nurses
Friis Begravelsesforretning
Gesvindt ApS
Groundplug International
Huthwaite International
Jan Dyhr Consulting

Juraad
Kpl-eksport
M2 Administration
MBA Group APS
Meet Logistics
Nord Invest ApS
Nord Invest II ApS
Nordic Rebalnce
Nordisk Bygherrerådgivning ApS
PMV I ApS
Radiocomp.
RC Security
Rygestopkonsulenterne
Sejersten Kloakservice A/S
Servicefirmaet Renell
Sigma Connectivity
Sino
Støttekontaktgruppen
TetraSoft
TrueIT
Utiger Advokater
VisitNordsjælland
VL gruppe 109
Zipcon

Udstillinger
Ulla Ferdinandsen om sine nye værker, der var udstillet
i C4 Videncenter fra april måned til juni måned 2021
fra www.ullaferdinandsen.dk:
Med mine nye værker siden 2016 prøver jeg at være
helt enkel, så de stramme figurer via mine farver giver
beskueren en oplevelse udover det geometriske. For mig er
det afgørende, at farverne og figurerne spiller sammen. Ikke
plads til ”falske toner”.

En af Ulla Ferdinandsens værker som prydede væggene i
C4 Videncenter i 2021.

”Hovedværker” udstillet i C4 Videncenter i 2021 i
perioden juli måned 2021 til januar 2022
Dialogudstilling af Niels Macholm (1915-1997) &
Kristian Devantier (f. 1971).
”Hovedværker er en kunstnerisk dialogudstilling på tværs af
to generationer. Udstillingen udspiller sig som et frugtbart
samspil, hvor Niels Macholm møder samtidskunstneren
Kristian Devantier. I udstillingen bearbejder kunstnerne
med hver deres kunstneriske udtryk finurlige og
humoristiske skildringer af familie- og hverdagsliv”.
Kilde: Vandrehallen, Hillerød Bibliotek.
Et af Niels Macholms værker som var udstillet i C4 Videncenter

Dialogudstillingen har tidligere kunnet opleves på
Hillerød Bibliotek.
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C4 Foreningen
Medlemmer
Trods endnu et udfordrende år med Covid-19
med restriktioner og nedlukninger er det samlet
set lykkedes at fastholde antallet af medlemmer
i C4 Foreningen. Ved udgangen af 2020 var der
253 medlemmer. Ved udgangen af 2021 var der
252 medlemmer. Fastholdelse af medlemmer og
rekruttering af nye medlemmer er fortsat et vigtigt
fokusområde for C4 Foreningen.
C4 Foreningen og Hillerød ByForum har tilsammen
529 medlemmer. Det placerer Hillerød på TOP-10 over
de største frie og uafhængige erhvervsforeninger i hele
landet.

Udviklingen i medlemmer i C4 Foreningen,
Hillerød Shopping & Hillerød ByForum

600
500
400
300
200
100
0

2014

2015

2016

C4 Foreningen

2017

2018

Hillerød Shopping

2019

2020

2021

Hillerød ByForum

Erhvervsrettede arrangementer i C4
C4 Foreningen gennemførte i alt 27 arrangementer
med tilsammen 781 deltagere. Flere af
arrangementerne blev gennemført som webinarer,
og flere arrangementer måtte aflyses på grund
af Covid-19. Herudover blev der holdt fire
virksomhedsmøder i forbindelse med JobMatch og 14
møder i C4 Netværket.
Tom Vernon, CEO Right to Dream Group, fortæller om Right to
Dream - visionerne for det nye stadionkvarter i Favrholm under
årsmødet 2021.
(Foto: Frederik Frost / C4)

6 | C4 - Nordsjællands erhvervscentrum – Årsberetning 2021

En del af Symbiose Hillerød
C4 Videncenter er en
del af Hillerød Symbiose.
Hillerød Symbiose er
et samarbejde mellem
bl.a. virksomhederne
Novo Nordisk, Fujifilm,
Region Hovedstaden og C4 Videncenter. Symbiosen
arbejder tæt sammen med Nordsjællands Hospital, KP,
Cphbusiness, Niras A/S, Nødebo Bæredygtigt og NNE
A/S.   

I Symbiosen arbejdes der for at
skabe resultater i forhold til flere af
verdensmålene:

Samarbejdet handler om at løse en række fælles
udfordringer i forhold til f.eks. produktion, byggeri,
udvidelser, infrastruktur, forsyningssikkerhed, vand og
energiforbrug, klimasikring og ikke mindst adgang til
kvalificerede medarbejdere. Samarbejdet går ud på at
finde konkrete løsninger og aktiviteter indenfor teknik,
sociale forhold samt miljø og natur.

Infomedia 1. januar-31. december 2021
Ifølge medieovervågningsbureauet Infomedia har der
i 2021 været 2000 artikler i print- og webmedier, der
omtaler Hillerød.
Ud af den samlede presseomtale optræder C4
Videncenter i 36 artikler, C4 Foreningen i 34 artikler,
Hillerød ByForum i 55 artikler, Hillerød Shopping i
10 artikler, SlotsArkaderne i 176 artikler, Hillerød
Cityforening i 9 artikler, Royal Stage i 332 artikler og
Frederiksborgcentret i 11 artikler.
Presseomtalen var igen i 2021 mærket af, at flere
events måtte aflyses pga. Corona-restriktioner, men
det mindre fald i omtale i print- og webmedier skyldes
også, at megen omtale er flyttet over på de sociale
medier, som ikke medregnes af Infomedia.
C4 Videncenter har fra 1. januar 2022 indgået aftale
med et nyt medieovervågningsbureau, Hypefactor, som
også medregner sociale medier i deres produkt.

Generalforsamling 2021
Årets generalforsamling i C4 Foreningen blev afviklet
virtuelt den 14. april 2021 med deltagelse af 46
medlemmer. Forud for generalforsamlingen blev det
besluttet at flytte årsmødet til senere på året. Der blev
indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor
foreningens vedtægter blev tilrettet.
Følgende nyudpegede repræsentantskabsmedlemmer
blev valgt:
Jørn Blom Hansen og Mikkel Søby, Engel & Völkers
Commercial Danmark,
Carsten Aagerup, GroundPlug International ApS,
Allan Nielsen, Handelsbanken,
Sten Weibel, Sparekassen Sjælland-Fyn,
Lone Savage, J.B. Olsen A/S,
Mads Qwist, Qwist & Associates,
Dan Juncker og Lars Olsen, Sigma Quality &
Compliance ApS .
Der var genvalg til formanden for C4 Foreningen,
direktør Jesper Følbæk Nielsen, Tømrer- og
snedkermester Børge Nielsen A/S.

C4 - Nordsjællands erhvervscentrum – Årsberetning 2021 | 7

Årsmøde i C4 Foreningen 2021
Den 8. september var der årsmøde i C4 Foreningen.
Årets Erhvervspris 2021 og Hillerød Elite Idræts
Talentidrætspris 2021 blev uddelt. Det skete i
forbindelse med C4 Foreningens årsmøde, der var
blevet udskudt fra foråret på grund af Corona.
ELLAB A/S fik C4 Foreningens Erhvervspris 2021
Det blev ELLAB A/S, der fik C4´s Erhvervspris 2021.
Årets prismodtager er en virksomhed, der blev
grundlagt i 1949. Grundlæggeren havde næse for
samfundets udvikling og nye behov inden for et højt
specialiseret område. Virksomheden har gennem
årene været på en fantastisk rejse med udvikling af nye
produkter inden for sit felt.
- Virksomheden har skabt nye arbejdspladser og har
gennem årene vækstet på en måde, der har bragt
virksomheden videre på et solidt organisatorisk
og økonomisk godt grundlag, sagde Jesper Følbæk
Nielsen, bestyrelsesformand i C4 Foreningen, da han
motiverede indstillingen.
Erik Helmer Pedersen, direktør i C4 Videncenter og
Hillerød ByForum, supplerede:
– Som arbejdsplads formår ELLAB at være gode
til at holde på medarbejderne med baggrund i en
stærk kultur og gode værdier, så der fortsat er en
høj anciennitet på trods af, at virksomheden har
vækstet kraftigt de senere år med mange nyankomne
medarbejdere, sagde Erik Helmer Pedersen blandt
andet.
Erhvervsprisen blev uddelt for 26. gang.
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Axel Vang Christensen løb med Talentidrætsprisen
2020
Hillerød Elite Idræts Talentidrætspris 2020 blev på
årsmødet overrakt til årets prismodtager, 17-årige Axel
Vang Christensen, fra FIF Atletik Hillerød.
Formand for Hillerød Elite Idræt, Jesper Fruergaard
motiverede valget af Axel Vang Christensen:
- Årets prisvinder er et helt enestående og unikt talent
med internationalt format, som vi i Hillerød er meget
stolte af, og som hurtigt er blevet allemandseje i vores
by, sagde Jesper Fruergaard og tilføjede:
- Udslagsgivende for bestyrelsen har været, at du i år
har vundet DM senior 10 kilometer, og du har vundet
sølv på 3.000 meter forhindring til U20 EM. Atletik er
den hårdeste idrætsgren af alle – vi er ca. 7,8 milliarder
mennesker på kloden, hvoraf vel halvdelen kan løbe
og konkurrere, fremhævede Jesper Fruergaard, der
sluttede af med at ønske Alex Vang Christensen held og
lykke med målet om at komme med til OL i Paris i 2024.
Årsmødet bød også på indlæg fra Right to Dream,
der blandt andet fortalte om visionerne for
nyt stadionkvarter i Favrholm, som er et af de
udviklingsprojekter i byen, som C4 Videncenter følger
tæt. Der var også et politisk indlæg fra en særdeles
veloplagt Hans Engell, politisk kommentator og
tidligere minister, der fortalte om aktuel dansk politik
og med masser af anekdoter fra dansk politik.
Der deltog 89 personer i årsmødet i C4 Videncenter.
Axel Vang Christensen fik overrakt Hillerød Elite Idræts
Talentidrætspris 2020 (Foto: Frederik Frost / C4)

(Foto: Frederik Frost / C4)
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16 virksomheder kåret som gazeller
I Hillerød blev 16 lokale virksomheder kåret som
gazelle-virksomheder i 2021 af Dagbladet Børsen.
Dagbladet Børsen kårede i 2021 virksomheder,
der i løbet af de seneste fire regnskabsår har haft
kontinuerlig vækst i omsætning eller bruttoresultat, og
som samlet set har mere end fordoblet omsætningen
eller bruttoresultatet i perioden. I Hillerød blev
16 virksomheder kåret som gazellevirksomhed
i 2021. Heraf er tre virksomheder kåret som
gazellevirksomhed tre gange, og tre virksomheder er
kåret to gange som gazellevirksomhed. En virksomhed,
Sandgrav Solutions ApS, er kåret for fjerde år i træk.
Sandgrav Solutions ApS er med en 99. plads med
i Top-100 blandt Dagbladets Børsens i alt 1.958
gazellevirksomheder.
I en pressemeddelelse til de lokale og regionale
medier roste Erik Helmer Pedersen, direktør for C4
Videncenter og Hillerød ByForum, gazellerne. Han
fremhævede, at kåringerne er en stor anerkendelse af,
at virksomhederne bidrager med jobskabelse og vækst
til glæde og gavn for samfundet.

Ros til Erhvervshus Hovedstaden
Erik Helmer Pedersen fremhæver Erhvervshus
Hovedstaden, der bl.a. har kontor i C4 Videncenter,
som en vigtig sparringspartner for byens virksomheder.
- Virksomhedsudviklerne i Erhvervshus Hovedstaden
yder en stor indsats med skræddersyet rådgivning
til byens og regionens virksomheder. De har også
stået for rådgivning til mange af de virksomheder
fra Region Hovedstaden, der i 2021 er kåret som
gazellevirksomheder, understreger Erik Helmer
Pedersen.
Erik Helmer Pedersen tilføjer, at Erhvervshus
Hovedstaden også yder uvurderlig rådgivning til
mange af byens og regionens øvrige virksomheder,
der ligeledes knokler hver eneste dag for at skabe
meromsætning og flere arbejdspladser.

Erik Helmer Pedersen var særlig stolt over, at der igen
i år var en af lejerne i C4 Videncenter, EMATIC ApS,
der er blandt de virksomheder, der er kåret som gazelle
i 2021. I 2020 var det GroundPlug International ApS,
der ligeledes er hjemhørende i C4 Videncenter, der
blev kåret.

Gazellevirksomheder fra Hillerød i 2021:
CITROTEK ApS
EMATIC ApS
GAUDIO ApS
Hillerød Isenkram ApS
Hillerød Vinkompagni
INVITA KØKKENCENTER HILLERØD
Jegindø Madsen ApS
KL Svejseteknik ApS

la Cour Byg A/S
Polysonic Danmark ApS
PURENO ApS
Sandgrav Solutions ApS
Teknisk Installation ApS
Tømrermester Søren Schultz ApS
UniQ EL-Teknik ApS
WINEANDBARRELS A/S

Dagbladet Børsen har siden 1995 kåret gazellevirksomheder. På landsplan er der i 2021 kåret 1.958
gazellevirksomheder. En gazelle er en virksomhed, som i løbet af fire regnskabsår hvert år har haft positiv
vækst og samlet set mindst fordoblet omsætningen over de fire år. Hvis virksomheden ikke opgiver
omsætning i sit regnskab, beregnes væksten på baggrund af bruttoresultatet.
Kilde: Dagbladet Børsen
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JobMatch
C4 samarbejder med Hillerød Kommune om at få ledige
borgere tilbage på arbejdsmarkedet. En vigtig del af
forløbet handler om at styrke deltagernes netværk
og skabe kontakt til repræsentanter for det lokale
erhvervsliv.
I 2021 var der aftalt to forløb med op til 20
kursusdeltagere på hvert forløb. Det blev til ét
JobMatch-forløb i foråret og ét i efteråret. Begge forløb
fik meget tilfredsstillende evalueringer fra deltagerne.
På hvert af forløbene møder deltagerne lokale/
regionale repræsentanter fra virksomheder, der giver
deltagerne feedback på deres præsentationer. Her får
deltagerne tillige inspiration til, hvordan de yderligere

kan optimere jobsøgningen. Der deltog i alt 40
repræsentanter fra virksomheder under de to forløb.

Hver anden kommer ud af dagpengesystemet
Målet er, at flest mulige og mindst 60 procent af
deltagerne er ude af dagpengesystemet og tilbage på
arbejdsmarkedet eller i uddannelse efter tre måneder.
Ved en fælles indsats mellem Jobcenter Hillerød, C4
Videncenter og JobMatch-deltagerne egen indsats er
det lykkedes at opfylde ambitionen.

Et år med mange erhvervsmøder i C4 Videncenter
(Foto: Frederik Frost / C4)
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Flere virksomheder og flere
arbejdspladser
Antallet af nye virksomheder følger tidligere års
tendenser og går opad i et fortsat behersket tempo.

Antal virksomheder i Hillerød Kommune
3.000

Det går fortsat den rigtige vej med etablering af mange
nye arbejdspladser i Hillerød. Det er en udvikling, der
kan blive sat på prøve i de kommende år af økonomiske
udfordringer, uro i verden, stigende priser på råvarer og
energi, der kan påvirke investeringslysten.
Bydelen Favrholm er under udbygning med det
igangværende byggeri af Nyt Hospital Nordsjælland, og
anlæg af Favrholm Station og øvrige udviklingsområder.
Hillerød Kommune igangsætter salg af erhvervsjord i
området ved den gamle kræmmermarkedsplads i løbet
af første halvår af 2022.
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33.495

33.000

2000 artikler*
om Hillerød i 2021
* ifølge Infomedia

(Foto: Frederik Frost / C4)
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Attraktiv uddannelsesby
C4 Videncenter har et stærkt samarbejde med byens
uddannelsesinstitutioner. C4 Videncenter deltager
aktivt og støtter op om det fælles arbejde med at
skaffe de optimale rammer for nuværende nye og
spændende uddannelser til Hillerød. Det sker via C4´s
stærke netværk og ved at få forskellige aktører til at
mødes og forene forskellige interesser og præsentere
Hillerød som en attraktiv uddannelsesby. I efteråret
afholdte C4 Foreningen bestyrelsesseminar med fokus
på, hvordan Hillerød kan blive en endnu mere attraktiv
uddannelsesby. Der blev på seminaret udtrykt stor
samarbejdsvilje inden for alle søjlerne i C4 Foreningen:
Erhverv, Handel, Sport, Kultur & Turisme samt
Uddannelse. Der er bred vilje til at fokusere på arbejdet
med at gøre Hillerød til en attraktiv uddannelsesby,
hvor der udover spændende uddannelser også er et
attraktivt studiemiljø, der får de unge til at søge til
Hillerød.
Til august 2022 åbner
Københavns Erhvervs
Akademi (KEA) dørene
for det første hold
bygningskonstruktører i Hillerød. Filialen af den
populære KEA-uddannelse bliver nabo til blandt andet
tømreruddannelsen på U/NORD på Milnersvej.
KEA regner med at optage 80 studerende i Hillerød om
året. De første dimittender vil være klar i begyndelsen
af 2026.

C4 Videncenter formidlede i efteråret 2021 kontakt
mellem elever på Grundtvigs Højskoles linje/TV- og
Medietilrettelæggelse og Hillerød Madmarked. Her
udarbejdede eleverne portrætoptagelser som en del af
undervisningen på højskolen.

Skolevirksomhedssamarbejde
I december måned 2021 deltog C4 Videncenter i et
inspirationsmøde om skolevirksomhedssamarbejde,
som Hillerød Kommune inviterede til. Der blev
holdt et spændende indlæg fra Frederikssund
Erhverv, der fortalte om deres erfaring med
skolevirksomhedsarbejdet. I C4 Videncenter ønsker vi
at videreudvikle skolevirksomhedssamarbejdet med
Hillerød Kommune. Vi forventer, at der indledes en
konkret dialog med Hillerød Kommune i første halvår
af 2022, hvor vi sammen udvikler en bæredygtig model,
der bygger bro mellem byens erhvervsliv og skoler.

To grupper studerende fra Cphbusiness’
serviceøkonomuddannelse samarbejdede med Hillerød
ByForum i marts-april om at afvikle to online events på
Hillerød.nu. Det ene handlede om EM i fodbold og det
andet om en påskegåtur i Kongernes Nordsjælland.

C4 Videncenter samarbejder med
uddannelsesinstitutionerne på en række andre
områder. Her kommer et udpluk:
I foråret 2021 samarbejdede C4
Videncenter med Hillerød Kommune i
forbindelse med det kommende skoleårs
CRAFT (Creating really advanced future
thinkers), der er et obligatorisk forløb
for alle 7. klasser på Ungdomsskolen.
CRAFT er et undervisningsforløb, der
understøtter elevernes teknologiforståelse ved, at
eleverne gennemgår en innovativ læreproces med
fokus på it og programmering. Hver 7. klasse har en
enkelt dag på Ungdomsskolen i løbet af deres skoleår.
C4 Videncenter tilrettelagde tre virksomhedscases og
producerede tre videoproduktioner om de pågældende
virksomheder, som eleverne arbejdede videre med.
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Hillerød Madmarked, der åbnede i maj, var med til ”Skolen i
virkeligheden”, hvor der blev stillet opgaver, hvor eleverne kunne
arbejde med noget håndgribeligt
(Screendump fra video produceret af C4 Videncenter)

tilhørende beskrivelser om udvikling, produktionsform
og plan for adgang til markedet. C4 Videncenter har i
lighed med tidligere år stillet med en dommer.

C4 Videncenter har i samarbejde med Hillerød
Tekniske Gymnasium arbejdet med projektet ”En
fod indenfor”, hvor 2. og 3. g. gymnasieelever får en
længerevarende kontakt til en virksomhed inden for
det område, de forventer at videreuddanne sig inden
for. I november og december måned 2021 har C4 via
partnerskaber med nordsjællandske virksomheder
skaffet praktikmuligheder for eleverne. Eleverne skal i
praktik i første kvartal af 2022.
Projektet er udarbejdet i samarbejde mellem U/Nord/
Hillerød Tekniske Gymnasium og C4 Videncenter.
C4 og Hillerød Tekniske Gymnasium arbejder på
strategiske samarbejdsaftaler med bl.a. Hillerød
Forsyning og en række lokale og nordsjællandske
virksomheder, der skal knytte skolen og relevante
erhvervsvirksomheder tættere på skolen. Det sker ved,
at virksomhederne fx holder oplæg på skolen, og de
studerende kan efterfølgende besøge virksomhederne
og løse studierelevante opgaver. Der arbejdes ligeledes
her på at skaffe praktikpladser og studiejobs.
C4 Videncenter har tillige deltaget i 1-2 dages
projektforløb for alle klassetrin i gymnasiet, som de
studerende har arbejdet med, og som senere er blevet
præsenteret og evalueret af virksomhederne og C4
Videncenter.
C4 Videncenter deltog i 2021 også i
”teknologifernisering” på Hillerød Tekniske Gymnasium.
Her udviklede de studerende et produkt med

I november 2021 var ca. 20 studerende fra U/NORD
i C4, hvor de fik en grundig introduktion til Hillerød
Madmarkeds koncept. De studerende udarbejdede på
den baggrund nye kreative ideer, der dels understøtter
Hillerød Madmarkeds egne planer og kom desuden
med kreative input for at ramme nye målgrupper.

Studieliv i SlotsArkaderne
Siden handelsskolen og den tekniske skole flyttede
ud af bymidten 1990’erne, har der været mindre
ungdomsliv i gågaderne. Det er derfor et vigtigt
skridt i byudviklingen, at Cphbusiness er flyttet ind i
SlotsArkaderne.
Lokalerne er nyrenoverede, og indretningen er fleksibel
og tilpasset et moderne læringsmiljø med fokus på
praksis og samarbejde med virksomheder. Ved at
ligge i Hillerøds bymidte er de studerende tæt på det
erhvervsliv, som uddannelserne uddanner dem til.
Cphbusiness Hillerød udbyder uddannelserne
markedsføringsøkonom, financial controller,
serviceøkonom og handelsøkonom. Finansøkonom,
starter i sommeren 2022.
Der er pt. ca. 200 studerende. Planen er, at antallet
af studerende stiger til i alt 700 over de næste 3-5 år,
hvilket et nyt lejemål i Gallerierne skal være med til at
skabe plads til.
Tegning fra bestyrelses seminar med fokus på Hillerød som en
attraktiv uddannelsesby
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Handel
Statsministerbesøg i SlotsArkaderne
Statsminister Mette Frederiksen besøgte
SlotsArkaderne den 22. april i anledning af
genåbningen oven på Corona-nedlukningen.
Statsministeren blev vist rundt af centermanager
Christina Nymand Nielsen og Jesper Faurholdt,
administrerende direktør for Danske Shoppingcentre.
Statsministeren konstaterede med tilfredshed, at der
var ensretning og afspritning, og at folk var gode til at
holde afstand. Hun roste også SlotsArkaderne for at
være et hyggeligt center, som Hillerød kan være stolt af.

Omsætningen for
Hillerød Shopping Gavekort (kr.)

Hillerød Shopping Gavekort kan bruges i ca. 100
butikker i SlotsArkaderne og Hillerød Cityforening.
Det bliver fortrinsvist indløst til køb af elektronik, tøj,
isenkram og dagligvarer. På trods af et år med COVID19-restriktioner omsatte Hillerød Shopping Gavekort
for ca. 250.000 kr. mere end i 2020 og nåede i 2021 en
omsætning på 3.254.439 kr.
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Hillerød Shopping Gavekort

2021

Mette Frederiksen under sit besøg i SlotsArkaderne, med Christina
Nymand Nielsen, Jesper Faurholdt og Kirsten Jensen
(Foto: Frederik Frost / C4)
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I 2021 overgik salg af gavekort i Helsingørsgade fra
Vinhuset Stoltz til ChokoladeMageriet, mens de øvrige
salgssteder fortsat er KioskBien i SlotsArkaderne, Kop
& Kande på Torvet og C4 Videncenter på Krakasvej.

Hinkerude i
Helsingørsgade
Helsingørsgade fik en lang hinkerude, som
går fra den ene ende af gågaden til den
anden. Ideen kom fra butikkerne i gågaden,
Den Musiske Helhedsskole stod for at tegne
den med kridt, hvorefter Malerfirmaet
10Kanten gjorde permanent med malling.

(Foto: Frederik Frost / C4)
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Hillerød.nu – her er byen online
Det blev andet år i træk, hvor Hillerød.nu havde en
ekstra opgave i at gøre opmærksom på handelsbyen
pga. Corona-restriktionerne, der pålagde nedlukning
hos nogle og begrænsninger hos alle.

Redesign af Hillerød.nu
I starten af året blev der arbejdet på et redesign af
Hillerød.nu, der stod færdigt i april. Formålet med
det nye design var at optimere brugervenligheden og
fremme brug af billeder. Med den stigende shopping via
mobil, computer og tablet er det en opgave at give det
bedst mulige indtryk af de oplevelser, forretningerne
har at byde på. Brugerne skal inspireres til deres
næste bytur, og de skal nemt kunne finde det, de søger
efter. Her er lagt vægt på ”Mobile-first”-princippet,
hvor det er lige så nemt at bruge hjemmesiden fra sin
smartphone. Den digitale udvikling sker hurtigt, og
mange bruger Hillerød.nu fra deres mobil, så det nye
komplette redesign bygger på den seneste teknologi og
giver en app-lignende brugeroplevelse med indbydende
oversigtssider.
Hillerød.nu blev til i 2017, da størstedelen af butikker i
bymidten gik sammen i forening med Hillerød ByForum
om at skabe en fælles hjemmeside, hvor kunder,
turister og borgere kan få et samlet overblik over
oplevelser i byen.
I dag er ca. 150 butikker i Hillerød Shopping sammen
med Foreningen for Liberale Erhverv, kulturlivet,
de frivillige, Ejendomsejerforeningen og Hillerød
Kommune med til at holde Hillerød.nu levende. Der
optages løbende nye medlemmer, og den fælles
opbakning til at profilere byen og arrangere aktiviteter
i bymidten er altafgørende for Hillerøds position som
Nordsjællands Handelscentrum.

Din genvej til oplevelser i byen
Besøgende
I alt (heraf nye): 70.135 (52.548)
Besøgstid i gennemsnit: 1 min. 16 sek.
Fordeling af besøgende

Mænd
Kvinder

Tilgået via
Tablet

Computer
Mobil

Alders fordeling
af besøgende
18-24
25-34
+65
35-44
45-54

55-64

Fakta fra Facebook og Instagram

Antal annonce kampagner: 32
Antal opslag på Facebook: 203 opslag
Antal opslag på Instagram: 326 opslag/stories
Totalt antal visninger: 2,7 mio.
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Nyhedsbrev
Hjemmesiden Hillerød.nu giver et samlet overblik
over koncerter, teaterforestillinger, foredrag og andre
større events i Hillerød. Det er en central opgave for
Hillerød.nu at understøtte kulturlivets arrangementer
og markedsføring, også via Facebook, for et levende
kulturliv øger bymidtens attraktionsværdi.
Hver uge udsendes Hillerød.nu’s nyhedsbrev, som
fremhæver den kommende uges events og linker til
resten af kalenderen. Under nedlukningen og de i øvrigt
begrænsede vilkår for handelslivet blev Hillerød.nu
også en måde at markedsføre budskabet ”Shop Lokalt”.

Samarbejde om Hillerød.nu
De begrænsede muligheder for aktiviteter under
COVID-19-restriktionerne betød, at der skulle findes
andet indhold til at skabe opmærksomhed om Hillerød
online.
Der blev afholdt en konkurrence i papirflyvning,
som gav stof til foromtale og en live transmission på
Facebook fra Royal Stage.
Sammen med studerende fra Cphbusiness fik vi varmet
op til EM i fodbold ved at afholde en konkurrence på
Instagram om det bedste fodboldtrick med hashtagget
#hillerødnu. Vinderne blev fundet under en live
streaming fra Royal Stage, hvor lodtrækning var om
præmier sponseret af handelslivet.

Et andet samarbejde, som blev markedsført på
Hillerød.nus Facebook, var med Firmaidræt Hillerød
og Hillerød Events om eventet ”Hillerød i Bevægelse”.
Midt i en coronatid var det en fornuftig udendørs
begivenhed at gå, cykle eller løbe distancer mellem 2,5
km og 25 km. Det blev afholdt i dagene 11.-14. marts
for at markere årsdagen for Danmarks nedlukning.
Eventet blev afsluttet med en live transmission
fra Royal Stage, hvor borgmester Kirsten Jensen,
udvalgsformand Hanne Kierkegaard, formand for
Firmaidræt Hillerød Peder Bisgaard og formand for
Hillerød ByForum og Hillerød Events Carsten Larsen
trak lod om sponserede gaver.
Når andre bruger hashtagget #hillerødnu i deres egne
opslag på de sociale medier, kommer de også ud til
Hillerød.nu’s følgere, og Hillerød.nu bliver samtidig et
mere kendt brand. Derfor var det oplagt at lancere en
fotokonkurrence, hvor der blev opfordret til at dele sit
bedste billede fra Hillerød under #hillerødnu. Der blev
fundet en vinder om måneden i 5 måneder. Præmierne
var gavekort til Hillerød Shopping.
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Aktiviteter i bymidten
Det blev igen et år, hvor Hillerød ByForum var
begrænset i sine events pga. corona-restriktioner.
Det resulterede i alternative begivenheder på de
sociale medier og nedtonede aktiviteter i gaderne og
SlotsArkaderne.
Vinterferiens aktivitet blev afholdt online: De
Uofficielle Nordsjællandske Mesterskaber i
Papirfly (et koncept med et glimt i øjet). På Facebook
kunne man følge med i en direkte transmission fra
Royal Stage, hvordan de indleverede papirfly klarede
sig i konkurrencen. Eventmager Jacob Sundberg
fra Festsalen Hillerød kommenterede og stod for
underholdningen sammen med de svævende papirfly.
Årets første Late Night den 29. april fejrede
genåbningen under temaet ”Shop Lokalt”. Hillerøds
Riddere havde sat flagalléen op, og der blev solgt
mange varme hveder denne aften før Store Bededag.

Travaljen var endnu engang et højdepunkt til Hillerød Slotssø
Byfest (Foto: Ann Jørgensen VisitNordsjælland)
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Der skulle i henhold til corona-restriktionerne vises
coronapas ved indgangen til Posen under Hillerød
Slotssø Byfest, som blev afholdt i samarbejde med
Hillerød Events. Det krævede ekstra kommunikation
og dialog ved indgangen og på Facebook. Det betød,
at nogen opgav at komme ind. Sommerens største
regnskyl gjorde også sit til, at byfesten ikke blev så
besøgt som de andre år, men der skulle mere end
regn til at holde de ihærdige roere væk fra Danmarks
Smukkeste Travaljestævne. De regerende mestre fra
Cross Fit måtte se sig slået i finalen af et nyt vinderhold
fra Strø Mølle.
De frivillige foreninger under Hillerød Events gjorde
et stort stykke arbejde for at genskabe liv i Hillerød, og
til gengæld fik de tjent ekstra tilskud til deres coronaramte økonomier.

Efter sidste års pause pga. COVID-19 vendte
Studiestart tilbage den 10. september. Her løb
2400 førsteårselever og -studerende fra både
ungdomsuddannelserne og de videregående
uddannelser 5 km med start og mål på Torvet, og i år løb
de unge for FN’s verdensmål. COVID-19-pandemien
og de tiltagende klimaudfordringer har forstærket de
unges opmærksomhed på de 17 verdensmål.
Løbet blev sat i gang af borgmester Kirsten Jensen,
mens årets modtager af Hillerød Eliteidræts
talentidrætspris 2020, den 17-årige FIF-løber Axel
Vang Christensen, løb forrest som ”kanin”. Axel har
opnået talrige rekorder både nationalt og internationalt
og har som mål at kvalificere sig til OL i 2024 i Paris i
disciplinen 3.000 meter forhindringsløb.

Mikkel Bjerrum, Direktør i Nordea Hillerød overværer starten på
Studiestartsløbet med bl.a. Axel Vang Christensen i spids
(Foto: Frederik Frost / C4)

Deltagende uddannelser i 2021
Hillerød Handelsgymnasium U/NORD
Hillerød Handelsskole U/NORD
Hillerød Tekniske Gymnasium U/NORD
Hillerød Tekniske Skole U/NORD
Frederiksborg Gymnasium & HF
HF & VUC Nordsjælland
SOSU H - HIllerød
KP - Københavns Professionshøjskole
HUC 10. klasseskolen

Årets anden Late Night den 1. oktober blev afholdt i
blå-hvide farver og med oktoberfestlig stemning. Der
var gode tilbud på fadøl på caféerne og tombola på
både Torvet og SlotsArkaderne, hvor kunderne kunne
vinde flotte præmier fra Hillerød Shoppings butikker
ved at aflevere en kvittering på et køb for min. 100 kr.
Flere butikker havde gjort ekstra meget for at sprede
festlig oktoberstemning.

Både personalet i butikkerne og aktører i gågaden var klædt ud i
det helt store Oktober-outfit. (Foto: Frederik Frost / C4)
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Hillerød Horrorwalk vendte tilbage fredagen i
efterårsferien efter et års coronapause. De første
1000 deltagere fik en lysstav, sponseret af Rodes, og
den lange slange af fremmødte gik fra Torvet ned til Rib
House, hvor den mere skræmmende rute på Søstien
begyndte. Hillerød ByForum havde i årets løb samlet
50 frivillige, der blev sminket og klædt ud på Tahonga
Lounge, og som stod klar til at skræmme deltagerne i
Hillerød Horrorwalk.
Eventet blev afviklet i samarbejde med Hillerød
Events, der stod for aktivitetsboder på Torvet fra om
eftermiddagen og hjalp med opsætningen af ruten samt
oprydningen.
Foto: Jens Højmann

Udklædte børn, der gik ”slik eller ballade”, fik igen
gjort kål på butikkernes særligt indkøbte slik og
overraskelser. Halloween er en populær tradition, der
er kommet for at blive.

(Foto: Mette Kragh Faurholdt / C4)

Det er ikke rigtig jul uden den store juletræstænding
på Torvet. Den 26. november kunne borgmester
Kirsten Jensen tænde juletræet for de mange
fremmødte, og samtidig blev resten af julebelysningen
og den gamle julemølle tændt. Drabantgarden spillede
op i nissekostumer, og der blev delt slikposer ud til
børnene. Hillerød Shopping holdt Late Night med åbent
til kl. 22.
(Foto: Frederik Frost / C4)
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Skøjtebanen på Torvet fik igen mange smil frem, og
de frivillige fra Hillerød Events stod klar med pudsede
skøjter fra den 26. november til og med vinterferien
2022. Skøjtebanen var omkranset af juletræer, og ved
siden af kom de nye julehytter for første gang til at stå
samlet som et julemarked, der gav den ekstra hyggelige
julestemning på Torvet.

Den Levende Julekalender
Hillerøds stærke kort over for børnefamilier er
Mastodonternes optræden som nisser hver dag
i december til og med juleaftensdag – dog måtte
underholdningen runde af allerede den 18. december
pga. corona- restriktionerne.
Den Levende Julekalender med luciaoptog fra Marie Mørk Skole i
Helsingørsgade. (Foto: Frederik Frost / C4)

Idylisk snevejr over skøjtebanen og julehytterne på torvet
(Foto: Frederik Frost / C4)

Traditionen tro har 24 nisser fra Julemøllen gemt sig
24 forskellige steder i Hillerød, fordi de er bange for
skovtrolden Glubske Luske. Det blev 11. år i træk, at
nisserne med følge tog på tur rundt i byens butikker og
institutioner for at finde de forsvundne nisser. Ligesom
i 2020 var der gratis billetbestilling på Hillerød.nu for
at sikre et begrænset fremmøde og dermed trygge
forhold for deltagerne i en coronatid.
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En verden af muligheder for små og
mellemstore virksomheder
Katrine Paaby Joensen kom til Erhvervshus
Hovedstaden som ny adm. direktør i forsommeren
2021. Vi har stillet hende to spørgsmål om
Erhvervshusets tilbud til virksomheder.
Hvad er de tre vigtigste ting, virksomhederne skal vide om
jeres tilbud i 2022?
”Først og fremmest skal man vide, at man hos os har
adgang til specialiseret og gratis vejledning om alt, hvad
der er forretningskritisk for den enkelte virksomhed.
Vi samler i Erhvervshuset en lang række specialistprofiler med forskelligartede kompetencer og tung
erfaring fra erhvervslivet. Som SMV har man ikke altid
in-house den specialistviden, man måske mangler for at
udvikle sig og vækste, men den kan man få gennem os
og vores vidtforgrenede netværk af private rådgivere
og offentlige erhvervsfremmeaktører. Det kan fx være
inden for digitalisering og grøn omstilling, eller hvordan
man tager sin virksomhed ud på de globale markeder.
For det andet er vi uvildige. Vi er finansieret
af offentlige midler og har ingen økonomiske
interesser. Vi er altså ikke er sat i verden for at

sælge nogen noget, men udelukkede for at hjælpe
virksomhederne, så deres konkurrenceevne styrkes, og
Hovedstadsregionen kan blive ved med at skabe jobs
og tiltrække talenter og investeringer. Når vi møder
en virksomhedsejer, sidder vi på samme side af bordet
lige fra starten. Vi er gode til at hjælpe med at skabe
klarhed over styrker og svagheder og finde de ømme
punkter, der er afgørende at tage fat på. Jeg ved, at det
motiverer mine medarbejdere over alt andet, når de
kan se virksomhederne vokse og udvikle sig.
For det tredje har vi over de næste to år ekstraordinært
store muligheder for at hjælpe med økonomisk
tilskud til omstilling og udvikling inden for det digitale,
det bæredygtige og det internationale. Det er
erhvervshusene i Danmark, der administrerer det store
Virksomhedsprogram fra EU’s genstartsfond efter
Covid-krisen. I 2021 udmøntede vi som hus omtrent
120 mio. kr. til mere end 1800 virksomheder i vores
region. Så vi kan hjælpe på mange forskellige måder, og
jeg vil virkelig opfordre virksomheder til at afsøge deres
muligheder sammen med os.”
Grøn omstilling fylder meget hos virksomhederne, og der
er kommet nye krav om bæredygtighed – blandt andet i
det offentliges indkøb. Hvilke tiltag har I, der kan hjælpe
virksomhederne med at komme i gang med grøn omstilling?
”Vi kan mærke, at efterspørgslen stiger hos
forbrugerne, de offentlige indkøbere og investorerne,
og så må man også konstatere, at den internationale
situation betyder, at den grønne omstilling er blevet
endnu vigtigere. Grøn omstilling er en nødvendighed,
men det er også en forretningsmulighed, som vi kan
hjælpe virksomhederne med at realisere.
Derfor har vi oprustet med stærke kompetencer på
området og etableret en ny bæredygtighedsafdeling,
der står til rådighed for virksomhederne. Baseret
på erfaring med forretningsudvikling i alle typer
virksomheder, har teamet udviklet konkrete værktøjer
- både til dem, der skal i gang, og dem som allerede
arbejder med det, men har brug for en struktureret
metode til at få bæredygtighed ind i hele værdikæden.

”Det har aldrig været vigtigere end nu at udnytte det kæmpestore
potentiale, der ligger i den grønne omstilling, og vi mærker en stor
efterspørgsel fra virksomhederne,” fortæller adm. direktør Katrine
Paaby Joensen, Erhvervshus Hovedstaden.
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Den grønne omstilling er for mange en
gennemgribende forandring af den måde, man bedriver
virksomhed på, og vi ved fra undersøgelser, at det
kan virke uoverskueligt. Heldigvis finder flere og flere
virksomheder ud af, at de frit kan få vejledning og
sparring hos os. Vi kan hjælpe virksomhederne med
alt lige fra certificeringer, nye regler for bæredygtige
regnskaber og offentligt indkøb til markedsføring,
bæredygtig forretningsstrategi, cirkulære
forretningsmodeller, netværk og tilskud.
Vi har også et accelerationsprogram, der bl.a. er
målrettet grønne iværksættere, i samarbejde med
erhvervsklyngerne, herunder CLEAN, Food & Bio
Cluster og Lifestyle & Design Cluster.

Hjælp til forretningsudvikling
– book en forretningsudvikler
Ring, skriv eller book en forretningsudvikler
direkte på

www.ehhs.dk
info@ehhs.dk – 30 10 80 80
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Sport, Kultur & Turisme
Ny turistinspiration
Efter turistinformationen på Annaborg ikke
længere har fast personale, men er blevet et sted
for turistinspiration, har VisitNordsjælland søgt nye
muligheder i samarbejde med byens aktører.
SlotsArkaderne stillede et ledigt og centralt lokale til
midlertidig rådighed for turistinspiration, hvor der
var udstillet informationsmateriale og lagt brochurer,
bykort og magasiner frem til uddeling. Stedet blev kaldt
”Hillerøds Perler” og var åbent i sommerferien og indtil
efteråret.

Partner i Nationalpark Kongernes Nordsjælland
C4 Foreningen er med i partnerskabskredsen hos
Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Vi deltager i
arbejdet med at udbrede kendskabet til Nationalpark
Kongernes Nordsjælland og skaber alliancer med de
øvrige partnere.
Nationalparken er fyldt med oplevelser. Fantastiske
naturområder og kulturhistoriske attraktioner
i særklasse og et væld af friluftsmuligheder. C4
Foreningen deltog i partnerskabsdagen i oktober 2021,
hvor der for første gang blev inviteret til partnerdag.
Temaet for årets partnerdag var ”gode fortællinger”.
Der blev bl.a. arbejdet med at bringe de gode historier
i spil og udvikle de lokale fortællinger. Nationalparken
strækker sig fra Halsnæs til Helsingør og gemmer på
mange fantastiske historier og oplevelser. Det vil vi
gerne være med til at udbrede kendskabet til.
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Royal Stage
lagde halgulv til
håndboldlandskampe
Både dame- og herrelandsholdet i
håndbold var i 2021 forbi Royal Stage, da
der skulle spilles landskampe. Damerne
mødte Spanien i en tid uden tilskuere,
mens herrene mødte Sverige i den sidste
kamp inden OL, denne gang for begrænset
tilskuere.

(Foto: Frederik Frost / C4)
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Frederiksborg Slot set foroven (Foto: Tine Uffelmann, VisitNordsjælland)
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Turismen er tilbage på sporet
Meget flotte overnatningstal, ja faktisk de bedste
overnatningstal nogensinde for VisitNordsjælland giver
positivt håb om, at turismen i Nordsjælland er tilbage på
sporet, og det meste af erhvervet er kommet godt igennem
krisen. Den store taber har været kulturlivet med både
aflyste koncerter og lukkede attraktioner og manglende
udenlandske gæster.

Resultatgivende handlingsplan for 2021
VisitNordsjælland satte hurtigt i gang med at udarbejde
en handlingsplan for 2021, der med gode erfaringer fra
2020 havde intensivt fokus på at genoprette turismen.
Som i 2020 blev 2021 også et år, hvor danskerne holdt
ferie hjemme og på egen krop oplevede, at Danmark
er meget mere end blot ”Bare Danmark”. I starten af
2021 satte VisitNordsjælland gang i kampagner og
indsatser, der skulle give inspiration til ”3 i 1”-oplevelser
med fokus på overnatningsmuligheder kombineret med
kultur- og spiseoplevelser.
I løbet af foråret blev der sat fuld skrue på den digitale
markedsføring af mødeturismen, hvor 16 mødesteder
brandes under navnet ”Unikke mødesteder”. Den
indsats sammen med mødestederne har fået
forretningsturismen godt i gang efter en lang og meget
svær periode.

Med erfaringer fra markedsføringsindsatsen i 2020
er den primære målgruppe fortsat det københavnske
marked. Københavnerne er både kommet på
endagsbesøg og har overnattet. Sommerhusejerne
benytter også deres sommerhuse meget og shopper og
besøger restauranter flittigt.

Hvad sker der i 2022?
Der sættes fortsat fuldt ind på digital markedsføring af
overnatning og mødeturisme og en særlig indsats for
kulturlivet. Dertil fortsættes markedsføringsindsatsen
fra efteråret af marked Sverige, Tyskland og Holland
med håb om, at få de udenlandske gæster tilbage.

Cyklister på stien ved Ødammen
(Foto: Ann Jørgensen, VisitNordsjælland)
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Regnskab for C4 Foreningen
Resultatopgørelse

Indtægter
Kontingenter

2021

2020

Budget 2022

DKK

1.000 DKK

DKK

949.866

952

1.000.000

Aktivitetsindtægter

35.904

4

10.000

Mødeindtægter

84.422

98

150.000

Erhverv, iøvrigt

5.560

0

5.000

Indtægter i alt

1.075.752

1.054

1.165.000

Samarbejdsaftale med C4 Videncenter

-800.000

-800

-800.000

Mødeomkostninger

-170.330

-266

-230.000

Markedsføring

-49.318

-63

-65.000

Aktivitetsudgifter

-15.327

-4

-10.000

Administrationsomkostninger

-35.973

-60

-55.000

-1.070.948

-1.193

-1.160.000

1.075.752

1.054

1.165.000

-1.070.948

-1.193

-1.160.000

-1.004

1

-1.000

3.800

-138

4.000

Omkostninger

Omkostninger i alt

Indtægter i alt
Omkostninger i alt
Renter
Årets resultat

Kommentarer til regnskabet
Foreningens omsætning udgør i 2021 DKK 1.075.752 mod DKK 1.053.886 sidste år. Resultatopgørelsen for 2021
udviser et overskud på DKK 3.800 mod et underskud på DKK -137.620 sidste år, og foreningens balance pr. 31.
december 2021 udviser en egenkapital på DKK 43.231.
Aktivitetsniveauet i 2021 har været forholdsvis lavt pga. covid-19. Resultatet kunne være bedre, men 2021 er
brugt til at stoppe medlemsflugten. I 2022 forventer vi som minimum et nul-resultat.
Medlemstallet var ved årsskiftet 252, hvilket er en netto nedgang på 1 i forhold til året før. Kontingentet for 2021
udgjorde DKK 949.866 mod DKK 951.678 i 2020.
I Hillerød ByForum er der 277 medlemmer, så under den samlede C4 konstruktion er der i alt 529 medlemmer.
Dertil kommer medlemmer i foreninger, som er medlem af C4 Foreningen. Det vil sige, at hele C4 konstruktionen
stadig er i top 10 blandt frivillige uafhængige erhvervsforeninger i Danmark.
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Balance

Aktiver pr. 31. december

2021

2020

DKK

1.000 DKK

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

11.021

13

Tilgode C4 Videcenter

65.000

0

5.149

26

133

8

81.303

47

1.394

20

Omsætningsaktiver i alt

82.697

67

Aktiver i alt

82.697

67

Egenkapital primo

39.431

177

Overført resultat

3.800

-138

Egenkapital i alt

43.231

39

9.694

10

Periodeafgrænsningsposter

29.772

18

Kortfristede gældsforpligtelser

39.466

28

Gælds- og hensatte forpligtelser i alt

39.466

28

Passiver i alt

82.697

67

Andre tilgodehavender, moms
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
Likvide beholdninger

Passiver pr. 31. december

Leverandører af varer og tjenesteydelser
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Sammen skaber vi vækst

