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Vojens Handels- og Erhvervsklub bliver en del af HER 

Aktiviteterne i Vojens bliver sikret og bindes sammen HER. Vojens 
Handels- og Erhvervsklub er overgået til Haderslev Erhvervsråd (HER) 
som et integreret netværk og får dermed endnu flere muskler til at udvikle 
aktiviteter i 6500.  

Sammenlægningen betyder fremadrettet flere aktiviteter og events, by- og markedsfester, 
når verden altså igen tillader det, og endnu mere liv i handlen.  
 
Vojens Handels- og Erhvervsklub er en forening, som i årevis har organiseret handlen i 
hele Vojens-området og sørget for at gennemføre aktiviteter til gavn for både de handlende 
og for handlen. Det er et arbejde, som kræver rigtig mange kræfter og ressourcer, men 
med det nye samarbejde betyder det at HER sørger for driften, såsom foreningsarbejde, 
medlemsadministration og markedsføring, mens de lokale ildsjæle skal bruge tiden på det, 
de synes er sjovt – nemlig at drive aktiviteterne.   

Lige nu arbejdes der på højtryk for at få nedsat et lokalt aktivitetsudvalg under det nye 
netværk ’Vojens Handel HER”, bestående af flere lokale ildsjæle fra Vojens, som skal være 
med til at skabe og drive aktiviteter og events, der kan understøtte handlen i Vojens by, og i 
det hele taget holde et stort fokus på udviklingen i den vestlige del af kommunen.  

”Det er så vigtigt at der sker noget i vores byer, og vi glæder os til at være en del af 
udviklingen i Vojens. Med sammenlægningen ser vi et stort potentiale for at fremme og 
udvikle handlen i Vojens og skabe endnu mere aktivitet, både helt lokalt, men også på 
tværs i kommunen”, fortæller teamleder for Oplevelsesteamet i Haderslev Erhvervsråd Gry 
Klok Thomsen og understreger taknemligheden over Vojens Handels- og Erhvervsklubs 
tillid til erhvervsrådet. 

Det blev besluttet på en ekstraordinær generalforsamling i november 2020, at Vojens 
Handels- og Erhvervsklub skulle overgå som et integreret netværk i HER, hvor alle deres 
nuværende medlemmer automatisk også bliver medlem af erhvervsrådet og kan drage 
fordel af de medlemstiltag, der findes HER. Blandt andet bliver der et tæt samarbejde med 
Haderslev Butikkers handelskoordinator Christian Schulz, som også glæder sig over 



 

 

 

sammenlægningen og ser et stort potentiale for samarbejdet: ”Jeg ser frem til at 
understøtte aktiviteterne i Vojens og være med i udviklingen af aktiviteter på tværs af vores 
handelsbyer.” 

HER vil rigtig gerne være samlende for alle dem, der arbejder for at skabe aktiviteter og 
udvikling i vores kommune og håber at rigtig mange kan se formålet ved samarbejdet.  

Alt handel samlet HER 
Med sammenlægningen af Vojens Handels- og Erhvervsklub og HER, er driften af alle tre 
handelsstandsforeninger i Haderslev kommune nu samlet under ét tag. I 2018 indgik 
Haderslev Butikker en samarbejdsaftale med erhvervsrådet, i januar 2020 blev Gram 
Handelsklub et integreret netværk, og med Vojens Handels- og Erhvervsklub som et 
integreret netværk er ringen nu sluttet. Det betyder, at man i fremtiden kan skabe et endnu 
bedre samspil i detailhandlen på tværs af Haderslev kommune. 

”Vi ønsker jo at samle erhvervslivet mest muligt i hele kommunen, så det er rigtig godt, at 
Vojens Handels- og Erhvervsklub nu kommer med. Det giver god mening at have samlet al 
handlen under ét tag HER, da vi i forvejen laver en masse fælles ting på tværs, som 
eksempelvis det fælles gavekort, HaderslevGaver og HaderslevHandler”, afslutter 
erhvervsdirektør Gert Helenius. 

Vojens Handels- og Erhvervsklub ophørte som selvstændig forening d. 31/12-2020 og 
overgik officielt til HER den 1. januar 2021. Alle erhvervsdrivende, ildsjæle og interesserede 
i Vojens-området kan være med i netværket.   

KICKOFF 
I februar skulle der være afholdt et kickoff møde om det nye samarbejde, men grundet 
corona kan det ikke lade sig gøre at mødes i øjeblikket. Derfor afventer HER udviklingen og 
inviterer alle interesserede til et kickoff møde så snart det igen er muligt.  

 

Kontakt: 
Turisme- og handelskonsulent Gry Klok Thomsen, gry@her.dk, 9393 0332 
Erhvervsdirektør Gert Helenius, gert@her.dk, 5170 2050 
 

  

 


