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  Annoncetillæ
g til NORDJYSKE Stiftstidende søndag 6. oktober 2019.

Det kan godt være, at der kom noget nær en diplomatisk kurre på tråden, 

da den amerikanske præsident meget overraskende aflyste sit september-

besøg i Danmark. Men det var der bestemt ikke, da USA’s ambassadør Carla 

Sands på den amerikanske uafhængighedsdag var på visit i Aalborg.  
Se side 4-5
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Følg Erhverv Norddanmark på de sociale medier:

Det nytter ikke at     tage tre skridt, når der skal 10 til

Socialdemokraten Mette Frederiksen fra Aalborg har sat 
sig i statsministerstolen. Efter næsten 100 års pause 
har vi nu en regeringsleder, der er opvokset i Nordjylland 
– noget vi ikke har haft siden Venstremanden Thomas 
Madsen-Mygdal, der havde embedet 1926-1929. 

Jeg er helt på det rene med, at ingen landspolitiker – og da slet ikke statsministe-

ren – må basere sine beslutninger på vedkommendes geografiske oprindelse eller 

præference. Men når det er sagt, kan man godt stilfærdigt ønske sig, at den nye 

regeringsperiode må vise en blot lidt højere reel prioritering af Nordjylland, end vi 

har set de senere år. Det var præcis, hvad vi skrev i Erhverv Norddanmarks første 

brev til den nye statsminister. Og det er næppe kommet som den store overraskelse 

for Mette Frederiksen, at det mest presserende betragtet fra den del af landet, hvor 

hun er født, opvokset og valgt, er Den Tredje Limfjordsforbindelse. 

Den foregående regering indgik tidligere på året sammen med Dansk Folkeparti ”Af-

tale om et sammenhængende Danmark”, hvor etablering af Den Tredje Limfjords-

forbindelse er et centralt punkt i investeringsplanen. Vi imødeser, at den også vil 

være det i Mette Fredriksens regeringsperiode – uanset at transportminister Benny 

Engelbrecht lægger op til, at forhandlingerne om et bredt forlig om Danmarks 

infrastruktur skal begynde med et blankt stykke papir. 

Selvom Den Tredje Limfjordsforbindelse ikke var på arrangørernes dagsorden, var den 

alligevel ”elefanten i lokalet”, da vi for nylig holdt Nordjysk Åbningsdebat med de 

medlemmer af Folketinget, der er valgt i denne del af landet. Venstres Preben Bang 

Henriksen sagde, at han tror på, ”at gode socialdemokratiske kolleger får sagen på 

plads i regeringen.” Og skal man tro Orla Hav, burde der være en vej: ”Jeg har slet 

ikke fantasi til at forestille mig, at et udspil fra os ikke omfatter en løsning”, sagde 

han. Flere andre bakkede op – mest markant den radikale Marianne Jelved, der om 

en forbindelse over Egholm sagde: ”Jeg lytter til, at det er det, som de 11 nordjyske 

kommuner alle peger på. Jeg skal virkelig have mange bank for at ændre på det.”
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Tager vi de tre udsagn under Nordjysk Åbningsdebat i betragtning, 

burde Den Tredje Limfjordsforbindelse være tilbage på blokken, for ved 

at lægge de 48 socialdemokrater på tinge sammen med Venstres 43 

mandater og de 16 radikale når vi et pænt stykke over de nødvendige 

90. Dog: Som en klog mand har sagt, tæller det ikke, før Dronningen har 

sat sin signatur på loven. Ikke desto mindre har vi en klar forventning 

om, at realiseringen af Den Tredje Limfjordsforbindelse ligger fast. Så 

meget desto mere glæder vi os til, at Mette Frederiksens regering for 

alvor kommer i arbejdstøjet på dette område og får sendt det for hele 

Nordjylland så vigtige infrastrukturprojekt videre mod folketingssalen.

Aalborg Kommune fortsætter den gode stime, når det gælder Dansk 

Industris årlige undersøgelse af den service og de forhold, som landets 

kommuner tilbyder deres virksomheder. Mens det i 2018 blev til en 

51.-plads, er Aalborg i årets undersøgelse rykket seks trin tættere på 

toppen. Og sammenligner vi med 2017, er der virkelig sket noget. Den-

gang lå Aalborg helt nede som nummer 69, men det seneste par år har 

det udviklet sig rigtig godt og Aalborg er stadig - endda med stor margin 

til de øvrige – den af Danmarks fire storbyer, der tilbyder erhvervslivet 

de bedste arbejdsvilkår. Der er endnu en gang grund til at lykønske 

Aalborg med en fortsat forbedret placering.

Aalborgs størrelse må på ingen måde blive en undskyldning for manglen-

de stræben efter højere mål: Når vi tager Aalborg Kommunes geografi-

ske placering i betragtning, er det nødvendigt med politisk accept af, at 

vi må og skal gøre det meget bedre end konkurrenterne, hvis ikke vi skal 

blive hægtet af. Med andre ord: Op på hesten frem mod næste år og et 

endnu bedre resultat.

Dansk Industri udarbejder sin analyse på baggrund af en stor data-

mængde inden for en række kategorier centrale for erhvervslivet. Der 

har for Aalborgs vedkommende været pæn fremgang inden for ’Infra-

struktur og transport’, ’Arbejdskraft’ og ’Brug af private leverandører’, 

mens der - man fristes til at sige fortsat - er tilbagegang, når det 

gælder ’Skatter, afgifter og gebyrer’ samt ’Fysiske rammer’. Og ser vi på 

’Kommunal sagsbehandling’, er der nok en vis fremgang at spore, men 

der er stadig rigeligt med plads til forbedringer.

Dansk Industri har i undersøgelsen spurgt, hvad en kommune bør priori-

tere højest, hvis den skal styrke virksomhedernes vækstmuligheder. Den 

virkeligt tungtvejende faktor er ’Infrastruktur og transport’, hvilket jo 

ikke kan undre, når man betænker det behov for Den Tredje Limfjords-

forbindelse, som ikke mindst erhvervslivet til stadighed påpeger. Men 

også ’Arbejdskraft’ vejer tungt, ligesom ’Uddannelse’ hører blandt de 

væsentligste faktorer.

Jeg er enig med Dansk Industris Aalborg-formand Peter Rindebæk, når det 

gælder - i al fald en del af - forklaringen på fremgangen: Det spiller uden 

tvivl ind, at kommunen og erhvervslivet i efteråret 2018 fandt sammen 

om Aalborg Alliancen, der skal øge adgangen til kvalificeret arbejdskraft, 

nedbringe ledigheden og medfinansiere Den Tredje Limfjordsforbindelse. 

Her er der jo netop den dialog og det samarbejde, som er så afgørende, for 

at erhvervslivet føler sig hørt.

I september 2019 holdt Invest in Aalborg det første møde for sit ny-

udpegede korps af ambassadører – en kreds som jeg har fornøjelsen 

at være en del af. Organisationen har til opgave at skabe relationer 

uden for landets grænser og agere som den adrætte mellemmand 

mellem virksomheder, myndigheder og samarbejdspartnere. Og som 

ambassadører skal vi medvirke til at markedsføre Aalborgs styrker, 

så byen – og dermed regionen – kan fastholde og tiltrække inve-

steringer, virksomheder og arbejdspladser. Det kræver en proaktiv 

tilgang til investeringer i form af kapitaltilførsel, nyetableringer og 

udvidelse af eksisterende virksomheder. Det er noget af det, vi skal 

have fokus på.

 

Men vi skal ikke kun se på Aalborgs fortræffeligheder. Det blev tyde-

ligt understreget, da Erhverv Norddanmark var på besøg i Hjørring 

i juni og i Frederikshavn i den forgangne måned. Hvorfor nu bevæge 

sig uden for Aalborg, kunne man måske spørge. Svaret er enkelt: For 

en organisation, der har som vision at være den foretrukne dialog-

partner i erhvervsudviklingen af Aalborg og Nordjylland, må man 

flytte sig, hvis man for alvor vil tage temperaturen på den nordjyske 

erhvervsudvikling.

Fortsat udvikling kræver, at vi har et overordnet blik på tingene  

– at vi bevæger os væk fra den snævre, lokale betragtning og ser et 

givent emne i et større perspektiv. Sognerådspolitik er det begreb, 

der ofte bliver anvendt, når vi forfalder til at tænke for snævert. Til 

kun at se det, der ligger inden for ”sognets” grænser. Det gik måske 

en gang, men sådan er det ikke længere. Når det for eksempel hand-

ler om at tiltrække udenlandske virksomheder, er det i deres optik 

revnende ligegyldigt, om kommunegrænsen går det ene eller det 

andet sted. Nogle synes muligvis at Nordjylland er mange forskellige 

destinationer; men virkeligheden i erhvervslivet er helt anderle-

des. Når en virksomhed undersøger etablering – især på tværs af 

landegrænserne – er det en regional beslutning. Medarbejdere, 

leverandører og knowhow stopper ikke ved kommunegrænsen. Det er 

fint vi har Business Region North Denmark og at vi samarbejder. Men 

samarbejde er ikke nok. Det nytter ikke at tage tre skridt, når der 

skal 10 til for at komme i mål. Og vi er først endeligt i mål, når alle 

offentligt finansierede erhvervsorganisationer er blevet én enhed 

med ét fokus – at tiltrække virksomheder til den nordjyske region.

Jeg vil gerne gøre Frederikshavns borgmester Birgit S. Hansens ord 

til mine, når det gælder nødvendigheden af at stille skarpt på en 

nordjysk dagsorden: ”Det kan vi ikke alene, men vi kan sammen. Når 

vi er fælles og sammen, er vi stærkere.”

Rasmus Haugaard

Formand

Det nytter ikke at     tage tre skridt, når der skal 10 til
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Det kan godt være, at der kom noget nær en diplomatisk kurre på tråden, da den amerikanske  præsident 
meget overraskende aflyste sit septemberbesøg i Danmark. Men det var der bestemt ikke, da USA’s 
 ambassadør nogle måneder forinden var på visit i Aalborg.

Vejret viste sig ganske vist fra en temmelig uvenlig side, men det lod 

ambassadør Carla Sands sig ikke mærke med, da hun på USA’s uafhæn-

gighedsdag var æresgæst til et særdeles velbesøgt arrangement under 

The Tall Ships Races 2019 i Aalborg.

På trods af at der var tale om en sommerferiemåned, var interessen 

for arrangementet meget stor. Først samledes de mange deltager i det 

smukke auditorium på Utzon Center til et kort indlæg fra ambassadø-

ren efterfulgt af en paneldebat om eksport til og samhandel med ikke 

mindst USA. Og derefter gik de mest vejrbestandige af deltagerne videre 

til den hollandske skonnert Gulden Leeuw for at runde dagen af.

Ambassadørbesøg under TSR19
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Tak 
til hovedsponsor  

Spar Nord for at 

medvirke til realisering 

af arrangementet.
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På baggrund af en analyse af cirka 350.000 virksomheders 

regnskabshistorik har Spar Nord og BDO i fællesskab 

identificeret de danske virksomheder med op til 1.000 

ansatte, der over en femårig periode er lykkedes med at 

skabe den største succes. Succeskriteriet måles på evnen 

til at skabe kontinuerlig vækst og samtidig at konsolidere 

virksomheden i en sådan grad, at fundamentet til fremtidig 

vækst også er støbt.

Af respekt for forskelligheden i markedsvilkår og 

erhvervssammensætning rundt omkring i landet, har  

Spar Nord og BDO valgt at identificere 200 succes-

virksomheder for hver af landets regioner - herunder 

også en specifikt gældende for Nordjylland. Det er nemlig 

afgørende for både Spar Nord og BDO, at anerkendelsen 

når ud i alle lokalområder i Danmark. Det forklarer 

administrerende direktør i Spar Nord Lasse Nyby: 

- Succes kan defineres på mange måder, men for os 

handler en erhvervsmæssig succes om at levere varen år 

efter år. Det handler om at bevise, at din forretningsidé og 

din forretningsmodel er robust og bæredygtig og i stand 

til at skabe tilfredsstillende finansielle resultater og den 

vækst, som er en forudsætning for udviklingen af vores 

velfærdssamfund. Netop derfor er det også et afgørende 

kriterie, at virksomhederne igennem en længere årrække 

har leveret stærke resultater. 

Administrerende direktør Stig Holst Hartwig fra BDO 

supplerer: 

- Med ”Succesvirksomhed 2019” ønsker vi først og fremmest 

at hædre de bundsolide danske virksomheder, der mestrer 

det lange seje træk. Virksomheder, som ikke nødvendigvis 

får opmærksomhed med innovative produkter, storstilede 

eksporteventyr eller kortvarige og lodrette vækstrater, 

men som er hverdagens helte. De der hver dag leverer en 

imponerende indsats som drivkraft i lokalområderne og i 

den danske økonomi som helhed. 

De 1.000 virksomheder er i august og september blevet 

hædret med prisen ”Succesvirksomhed 2019”. Senere på 

efteråret afholder Spar Nord og BDO regionsfinaler, hvor 

den absolut største regionale succeshistorie udpeges og 

fejres. Derudover uddeles tre særpriser til virksomheder, der 

har udmærket sig inden for bæredygtighed, jobskabelse og 

digital omstilling.  

Spar Nord og BDO 
kårer Danmarks 1.000 
mest succesfulde 
virksomheder 

Kåringen af Danmarks 1.000 mest succesfulde 
virksomheder, vil Spar Nord og BDO gentage til 
næste år. Læs mere om ”Succesvirksomhed 2019” 
her: www.succesvirksomhed.dk

ERHVERVSPRIS UDDELT AF

Spar Nord og BDO har identificeret de 1.000 virksomheder 
i dansk erhvervsliv, som i løbet af de seneste fem år har leveret 
den mest overbevisende finansielle succes. Virksomhederne 
er identificeret på baggrund af en analyse af i alt 350.000 
virksomheder, og vil i løbet af efteråret blive hædret med  
Spar Nord og BDO’s nye erhvervspris ”Succesvirksomhed 2019”.

På baggrund af en analyse af cirka 350.000 virksomheders 

regnskabshistorik har Spar Nord og BDO i fællesskab 

identificeret de danske virksomheder med op til 1.000 

ansatte, der over en femårig periode er lykkedes med at 

skabe den største succes. Succeskriteriet måles på evnen 

til at skabe kontinuerlig vækst og samtidig at konsolidere 

virksomheden i en sådan grad, at fundamentet til fremtidig 

vækst også er støbt.

Af respekt for forskelligheden i markedsvilkår og 

erhvervssammensætning rundt omkring i landet, har  

Spar Nord og BDO valgt at identificere 200 succes-

virksomheder for hver af landets regioner - herunder 

også en specifikt gældende for Nordjylland. Det er nemlig 

afgørende for både Spar Nord og BDO, at anerkendelsen 

når ud i alle lokalområder i Danmark. Det forklarer 

administrerende direktør i Spar Nord Lasse Nyby: 

- Succes kan defineres på mange måder, men for os 

handler en erhvervsmæssig succes om at levere varen år 

efter år. Det handler om at bevise, at din forretningsidé og 

din forretningsmodel er robust og bæredygtig og i stand 

til at skabe tilfredsstillende finansielle resultater og den 

vækst, som er en forudsætning for udviklingen af vores 

velfærdssamfund. Netop derfor er det også et afgørende 

kriterie, at virksomhederne igennem en længere årrække 

har leveret stærke resultater. 

Administrerende direktør Stig Holst Hartwig fra BDO 

supplerer: 

- Med ”Succesvirksomhed 2019” ønsker vi først og fremmest 

at hædre de bundsolide danske virksomheder, der mestrer 

det lange seje træk. Virksomheder, som ikke nødvendigvis 

får opmærksomhed med innovative produkter, storstilede 

eksporteventyr eller kortvarige og lodrette vækstrater, 

men som er hverdagens helte. De der hver dag leverer en 

imponerende indsats som drivkraft i lokalområderne og i 

den danske økonomi som helhed. 

De 1.000 virksomheder er i august og september blevet 

hædret med prisen ”Succesvirksomhed 2019”. Senere på 

efteråret afholder Spar Nord og BDO regionsfinaler, hvor 

den absolut største regionale succeshistorie udpeges og 

fejres. Derudover uddeles tre særpriser til virksomheder, der 

har udmærket sig inden for bæredygtighed, jobskabelse og 

digital omstilling.  

Spar Nord og BDO 
kårer Danmarks 1.000 
mest succesfulde 
virksomheder 

Kåringen af Danmarks 1.000 mest succesfulde 
virksomheder, vil Spar Nord og BDO gentage til 
næste år. Læs mere om ”Succesvirksomhed 2019” 
her: www.succesvirksomhed.dk
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Spar Nord og BDO har identificeret de 1.000 virksomheder 
i dansk erhvervsliv, som i løbet af de seneste fem år har leveret 
den mest overbevisende finansielle succes. Virksomhederne 
er identificeret på baggrund af en analyse af i alt 350.000 
virksomheder, og vil i løbet af efteråret blive hædret med  
Spar Nord og BDO’s nye erhvervspris ”Succesvirksomhed 2019”.



I september 2019 holdt Invest in Aalborg det 
første møde for organisationens nyudpegede 
korps af ambassadører – og fra Erhverv Nord-
danmark deltog formand Rasmus Haugaard.

”Vi lagde ud med et godt kickoff-møde, hvor der var både nysgerrighed, 

engagement, lyst til at dele netværk og ikke mindst mod på at fortælle om 

Aalborgs fortrinligheder ude i verden. Måske er vi ikke så konkrete endnu, 

men det kommer – der er i al fald gode planer i støbeskeen”, siger Rasmus 

Haugaard. 

Om formålet med ambassadørkorpset siger Rasmus Haugaard, at det 

naturligvis ligger i tråd med Invest in Aalborgs opgave:

”Organisationen har siden etableringen i 2016 haft til opgave at skabe 

relationer uden for landets grænser og agere som den adrætte mellem-

mand mellem virksomheder, myndigheder og samarbejdspartnere. Og 

som ambassadører skal vi medvirke til at markedsføre Aalborgs styrker, 

så byen – og dermed regionen – kan fastholde og tiltrække investerin-

ger, virksomheder og arbejdspladser. Det kræver en proaktiv tilgang til 

investeringer i form af kapitaltilførsel, nyetableringer og udvidelse af 

eksisterende virksomheder. Det er noget af det, vi skal have fokus på.”

 

Rasmus Haugaard siger videre, at Aalborg og Nordjylland har nogle 

interessante klynger, som er gode til at skabe kontakt ind i relevante 

vidensmiljøer:

”IKT- og energisektoren er mest potent og Aalborg er især interessant for 

udenlandske virksomheder på grund af fem forhold: Fraværet af korrup-

tion, gode uddannelser, fokus på bæredygtighed, en velfungerende by og 

kommune samt et godt kulturudbud. Det er faktorer, som vi skal forstå at 

sælge til omverdenen – og som vi skal medvirke til at styrke og udbygge.”

Ambassadørkorps skal 
trække verden til Aalborg

www.investinaalborg.dk 
www.erhvervnorddanmark.dk 

Foruden Rasmus Haugaard består  
Invest in Aalborgs ambassadørkorps af

• Direktør Lasse Andersson, Utzon Center 

• Bestyrelsesformand Peter Balling, Ecobility

• Direktør Catharina Engqvist, Invest in Aalborg

• Bestyrelsesformand Claus Falk, Invest in Aalborg

• Områdedirektør Lars Hedebrandt, Danske Bank

• Head of People Rikke Borup Holmgaard, Samsung

• COO Jesper Høstgaard-Jensen, Aalborg Forsyning

• Regionsdirektør Morten Haugaard Jacobsen, COWI 

• Head of Product Management Jane Rygaard Pedersen, NOKIA 

• Center Manager Lotte Skou, DEAS

• Erhvervsdirektør Tonny Skovsted Thorup, Aalborg Kommune 
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Som den første erhvervsskole og det første  
gymnasium i Aalborg bliver Aalborg Handelsskole 
UNESCO Verdensmålsskole og dermed en del  
af UNESCO-netværket. 

Rikke Christoffersen, der er direktør for Aalborg Handelsskole, ser det 

som en anerkendelse af det arbejde, skolen allerede gør i dagligdagen 

for at sætte fokus på globalt medborgerskab og bæredygtighed. Et fokus 

der vil blive endnu mere centralt – til glæde for både elever, erhvervsliv 

og den fælles jordklode. 

”Som UNESCO Verdensmålsskole bliver vi en del af et globalt netværk 

på omkring 10.000 skoler, heraf knap 40 i Danmark. Den nye status gør 

os til frontrunners, der arbejder for en grønnere og mere bæredygtig 

hverdag”, pointerer Rikke Christoffersen.

 

Som Verdensmålsskole sætter Aalborg Handelsskole FN’s 17 Verdensmål på 

skemaet, ligesom skolen går forrest for at gøre hverdagen mere bæredygtig. 

Blandt andet har man i løbet af sommeren energirenoveret én af bygninger-

ne for et større millionbeløb, ligesom der er blevet skåret ned på papirspild.

 

”At være frontrunner indebærer, at vi indimellem må arbejde med vores 

vaner. Vi har et stort fokus på det digitale materiale og på at minimere 

papirspild i dagligdagen. Det er jo noget, der fylder på en skole, hvor 

bøger og kopier tidligere var det traditionelle valg. Vores elever får 

således ikke en stak bøger i tasken hos os, men i stedet er bøgerne som 

hovedregel elektroniske, fortæller Rikke Christoffersen. 

I undervisningen vil FN’s Verdensmål blive inddraget i samspil med ele-

vernes studieretning, hvor der i løbet af året vil blive holdt flere tema-

dage med arbejde inden for udvalgte verdensmål. Derudover har skolen 

oprettet studieretningen Samfund og Bæredygtighed, hvor blikket bliver 

rettet mod kultur, bæredygtighed og grøn økonomi. Her bliver eleverne 

særlig klædt på til at bruge verdensmålene i forhold til samfundet og 

erhvervslivet. 

”At blive Verdensmålsskole betyder meget for os, for vi bliver en del af 

et stærkt netværk, der inspirerer til et større fokus på verdensmålene 

i hverdagen. Desuden giver det nogle sunde værdier for eleverne, når 

livet i skolen bliver skiftet ud med en professionel hverdag i erhvervs-

livet. Vi håber, at arbejdet med verdensmålene vil give vores elever et 

større fokus på en mere bæredygtig livsstil. Vi er jo med til at forme 

fremtidens verdensborgere, og det bliver centralt både i deres privatliv 

og på arbejdsmarkedet, siger Rikke Christoffersen. 

www.ah.dk 

Annonce

Aalborg Handelsskole bliver 
UNESCO Verdensmålsskole
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Tredje tirsdag i november 2019 holder Dansk 
Aktionærforening i samarbejde med Erhverv 
Norddanmark og udvalgte virksomheder 
InvestorDagen Nordjylland, hvor flere end  
500 private investorer forventes at deltage. 

”Arrangementet vil byde på en lang række talere og virksomheder, 

som alle har fokus på at være i dialog med de private investorer. 

Vi samler spændende virksomheder og sætter fokus på investor-

kulturen i Nordjylland på en dag, der vil byde på temaer som nye 

investeringstrends, bæredygtighed, tech-selskaber, kvinder og 

investering, internationale tendenser samt fremtidens vindere på 

børsmarkedet”, fortæller Poul Ø. Andersen, der er lokalformand for 

Dansk Aktionærforening.

Dansk Aktionærforening er en privat interesseorganisation for 

private danske investorer. Foreningen har godt 13.000 medlemmer, 

hvoraf flere end 1.000 findes i Nordjylland. Foreningen tilbyder sine 

medlemmer analyser, medier, undervisning og events – og den arbej-

der for at fremme det danske aktionærdemokrati.

Om programmet for InvestorDagen, der finder sted i Musikkens Hus i Aal-

borg, siger direktør Kurt Bennetsen, Erhverv Norddanmark:

”Vi åbner dørene kl. 11 og så er der ellers en tætpakket agenda frem til vi 

lukker af med InvestorBar med netværk og hygge fra kl. 17 til 19. I dagens løb 

vil deltagerne møde 15-20 udvalgte virksomheder, der hver får 25 minutters 

taletid og en standplads, hvor de kan møde investorerne ansigt til ansigt.”

InvestorDagen kommer til at bestå af et stand- og loungeområde såvel 

som en foredragssal med virksomhedspræsentationer, indlæg fra kendte 

aktieanalytikere og workshops. 

Endnu er det for tidligt at offentliggøre detaljerne i programmet, men til 

et tilsvarende arrangement i Aarhus tidligere i år var der blandt andet 

indlæg fra en chefstrateg fra Demetra, en aktieanalytiker fra Aktieinfo, en 

analytiker fra Sparindex, en cheføkonom fra Deutsche Bank, en trader fra 

Nasdaq, en aktieanalytiker fra InvestorAkademiet, vicepræsidenten for 

Bavarian Nordic og en børsmægler fra Alm. Brand. 

Få de bedste bud på 
fremtidens investeringer

www.shareholders.dk
www.erhvervnorddanmark.dk 
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For en organisation, der har som vision at være 
den foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen 
af Aalborg og Nordjylland, er det oplagt at bevæge 
sig ud i regionen, når man vil tage temperaturen på 
den nordjyske erhvervsudvikling.

Erhverv Norddanmark har foreløbig været på to besøg i større byer i Nord-

jylland – Hjørring i juni og Frederikshavn i september. I introduktionen til 

Hjørringbesøget, der bød på oplæg, debat og Hjørringrevy, sagde formand 

Rasmus Haugaard:

”Erhverv Norddanmark og Erhverv Hjørring indgik tidligere i år et sam-

arbejde, som handler om fælles snitflader, når det gælder den erhvervs-

mæssige udvikling i regionen. Vi savner nemlig tit det overordnede blik på 

tingene. At vi bevæger os væk fra den snævre, lokale betragtning og ser 

et givent emne i et større perspektiv. Sognerådspolitik er det begreb, der 

ofte bliver anvendt, når vi forfalder til at tænke for snævert. Til kun at se 

det, der ligger inden for ”sognets” grænser. Det gik måske en gang, men 

sådan er det ikke længere.”

Rasmus Haugaard nævnte som eksempel opgaven at tiltrække udenland-

ske investeringer - et sted hvor kommunegrænserne er uden betydning: 

”Nogle synes muligvis at Nordjylland er mange forskellige destinationer; 

men virkeligheden i erhvervslivet er helt anderledes. Når en virksomhed 

undersøger etablering – især på tværs af landegrænserne – er det en regi-

onal beslutning. Medarbejdere, leverandører og knowhow stopper ikke ved 

kommunegrænsen. Det er fint, vi har Business Region North Denmark og 

at vi samarbejder. Men samarbejde er ikke nok. Det nytter ikke at tage tre 

skridt, når der skal 10 til for at komme i mål. Og vi er først endeligt i mål, 

når alle offentligt finansierede erhvervsorganisationer er blevet én enhed 

med ét fokus – at tiltrække virksomheder til den nordjyske region.”

Efter oplæg fra Hjørrings borgmester Arne Boelt og viceborgmester Hen-

rik Jørgensen fulgte en god debat om punkter til en nordjysk dagsorden, 

inden teaterdirektør Lars Sennels viste de omkring 50 deltagere rundt og 

Hjørring Revyens direktør Henrik ”Baloo” Andersen fortalte om revyen.

Primo september mødtes erhvervsfolk fra Aalborg og Frederikshavn i Spar 

Nord-loungen i Arena Nord i Frederikshavn, hvor begge byer var repræ-

senteret ved deres borgmester. Frederikshavns øverste politiker talte i sit 

indlæg blandt andet om nødvendigheden af at stille skarpt på en nordjysk 

dagsorden:

”Det kan vi ikke alene, men vi kan sammen. Når vi er fælles og sammen, 

er vi stærkere og i Frederikshavn er vi helt åbne for at samarbejde med 

andre frem for at lukke os om os selv. Vi tør godt se op og se ud.” 

Birgit S. Hansen understregede, at der er mere, der samler end skiller 

Frederikshavn og Aalborg – og at der er en række områder, hvor de to 

kommuner på bedste vis kan supplere hinanden. Borgmesteren nævnte sin 

Vi tør godt se op      og se ud
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Vi tør godt se op      og se ud
bys rolle som et maritimt centrum, hvor 159 martimt orienterede virksom-

heder – det største antal i regionen – bidrager med mere end 40 procent af 

kommunens skatteindtægter:

”Frederikshavn lever af resten af verden, fordi vi lever ved, med og af havet 

– og fordi vi ikke er bange for verden og for at møde den. Vi har 119 nationali-

teter i kommunen og vi vil gerne have flere.” 

Som et konkret eksempel på en nordjysk dagsorden nævnte Birgit S. Hansen 

Den Tredje Limfjordsforbindelse:

”50 procent af fiskeriet udgår fra Nordjylland med Skagen som landets stør-

ste fiskerihavn, så i Frederikshavn står vi skulder ved skulder med resten af 

Nordjylland, så vi kan hænge ordentligt sammen med resten af Danmark.” 

Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen talte også om behovet – og 

mulighederne – for at udvikle Nordjylland sammen og understregede, at 

kommunerne er kommet ud over mange af tidligere tiders modsætninger. Og 

i relation til Den Tredje Limfjordsforbindelse sagde han, at ”vi har positione-

ret os rigtig stærkt og jeg tror på, at vi kommer i mål med det.”

Også i Frederikshavn var der livlig diskussionslyst og der blev blandt andet talt 

om arbejdspladsvækst, rekruttering af medarbejdere, infrastruktur, bosætning 

og samarbejde med Aalborg Universitet. Og under journalist Jørgen Pyndts 

ledelse drøftede repræsentanter for MAN Energy Solutions, Scandic The Reef, 

Frederikshavn Havn og universitetet udviklingsmuligheder og -udfordringer.

www.erhvervhjoerring.dk
www.erhvervshusnord.dk
www.erhvervnorddanmark.dk
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www.aau.dk
www.bconzept.dk
www.jyskenergi.dk
www.sushimania.dk
www.ecobility-nordic.dk
www.pond.global
www.kirkegaardconsult.com
www.erhvervnorddanmark.dk 

Efter et døgn med massiv regn kvitterede solen med varmende stråler over Limfjorden, da 

Erhverv Norddanmark 11. september 2019 i anledning af Aalborg Bæredygtighedsfestival indbød til 

morgenmøde om FN´s 17 Verdensmål i et erhvervsmæssigt perspektiv. Prodekan Jakob Stoustrup 

fra Aalborg Universitet indledte med at sætte fokus på fup og fakta i relation til verdensmålene:

"Siden begyndelsen af oplysningstiden har verden samlet set bevæget sig jævnt fremad på 

verdensmålene. Faktisk er vi svimlende tæt ved mål på de fleste, men det sidste stykke kræver 

en enorm indsats. Der er brug for massivt samarbejde mellem hele verdens befolkning - på tværs 

af lande, offentlige og private virksomheder samt professioner og industrier. Vi kan og skal opnå 

verdensmålene", sagde Jakob Stoustrup - og med reference til John F. Kennedy: Not because they 
are easy, but because they are hard.”

Dagens møde bød desuden på eksempler på konkret handling, leveret af Bconzept, Jysk Energi, 

Sushimania, Ecobility og Pond, mens Kirkegaard Consult samlede op på dagens indlæg.

Bæredygtighed i et 
forretningsmæssigt 
perspektiv

12          ERHVERV NORDDANMARK



Rendsburggade 22, 9000 Aalborg     |     96 31 52 00 / info@abhim.dk     |     www.abhim.dk

Vi har mere end
7.000 boliger i Aalborg

– men vi er klar
til resten af Nordjylland

Siden 2012 har vi været blandt 
regionens mest aktive bygher-
rer. Vi har renoveret og bygget 
nyt for mere end 3 milliarder, vi 
har været med til at ændre hav-
nefronten med blandet byggeri 
og ungdomsboliger, vi har revi-
taliseret det østlige Aalborg i tæt 

samarbejde med kommunen, 
erhvervslivet og regionen. Med 
mere end 130 ansatte har regi-
onens største boligorganisation 
dog stadig mod på meget mere 
– kort sagt, vi er klar til resten af 
Nordjylland.



Huset Venture Nordjylland er grundlagt i 2007  
som privat socialøkonomisk virksomhed med det 
primære formål at skabe job på særlige vilkår  
- og gerne ude i andre virksomheder. 

”Det betyder i praksis, at vi har to bundlinjer: Den traditionelle økonomi-

ske og en jobskabende. Og faktisk arbejder vi mere og mere med en tred-

je, nemlig den bæredygtige”, fortæller Dorte Kronborg, der er direktør for 

Huset Venture Nordjylland.

Hos Huset Venture Nordjylland tror man på mennesker – og på at det at 

være i job og dermed kunne bidrage med noget og være en del af et fælles-

skab på en arbejdsplads – har stor værdi for alle. Dorte Kronborg uddyber:

”Venture betyder at turde risikere noget og i vores tolkning er det, at 

vi handler og ser muligheder, hvor andre måske giver op. Det er der 

særligt brug for, når det gælder vores målgruppe: Mennesker med nedsat 

erhvervsevne, hvor målet er beskæftigelse. Det gælder, uanset om man er 

udfordret fysisk, psykisk eller socialt.”

 

Virksomheden udfører forskellige services på almindelige markeds- og 

konkurrencevilkår inden for en lang række områder. Det er eksempelvis 

regnskab og bogholderi, administration, detail, lager, rengøring, kantine, 

affaldshåndtering, ejendomsservice, markedsføring og kommunikation. 

Husets serviceydelser bliver tilpasset efter de ansattes kompetencer og i 

forhold til efterspørgslen fra kunderne. Husets medarbejdere løser deres 

opgaver på almindelige markedsvilkår.

”Vi har flere faste samarbejdspartnere, som benytter sig af vores tilbud. 

Vi har blandet andet et unikt partnerskab med IKEA Aalborg, som hos os 

køber arbejdsopgaver udført af fleksjobbere. Men virksomheden lægger 

også rammer til særligt tilrettelagte forløb for personer, der har behov for 

mere intensiv afklaring af deres arbejdsevne og muligheder på arbejds-

markedet”, siger Dorte Kronborg. Og hun fortsætter:

”Vi vil meget gerne skabe fleksjobs ude i virksomhederne. Vores unikke 

koncept ”Flexansat”, som ligner vilkårene fra vikarbureauer, giver mulig-

hed for at hyre en fleksjobber til en konkret opgave - for eksempel som 

pedel i 2 x 3 timer pr. uge - men hvor alt det ansættelsesretlige foregår 

her hos os. Virksomheden betaler bare en faktura for det udførte job én 

gang om måneden og skal ikke bekymre sig om andet.”

Huset samarbejder også tæt med det offentlige om at skabe flere fleksjob.  

Man er således såkaldt ”anden aktør” for blandt andre Aalborg Kommu-

ne, hvor  en indsats under overskriften ”Jobskaberen” hjælper ledige 

fleksjobbere med at finde arbejde. Man tilbyder også særligt tilrettelagte, 

virksomhedsforelagte forløb for personer, der har behov for mere intensiv 

afklaring af arbejdsevne.

 

”Vi er eksperter i fleksjob og bliver flere og flere. Vi har i dag 43 ansatte, 

hvoraf 37 er i fleksjob inden for de forskellige serviceområder”, siger 

Dorte Kronborg. Og hun fortsætter:

”Hos os bliver man mødt med en positiv anerkendelse af de aktuelle 

ressourcer, men man bliver også udfordret i forhold til ens indstilling og 

mestring af individuelle udfordringer og barrierer i forhold til et arbejdsliv. 

Vi arbejder målrettet på at styrke og udvikle den enkeltes erhvervsevne 

og kompetencer, så han eller hun får en bedre selvforståelse og et styrket 

selvværd, som kan bruges til at øge både effektivitet og funktionsniveau.” 

Et konkret eksempel på indsatsen er jobskabelse for veteraner ramt af 

PTSD, hvor man skaber en ramme, de kan udvikles og trives i – og hjælper 

dem i gang med eller tilbage til beskæftigelse.

Dorte Kronborg fortæller, at Huset Venture Nordjylland har fokus på FN’s 

17 Verdensmål, ikke mindst Mål 8 om anstændige jobs:

 

”Og siden marts i år har vi stået for den aktive del af projektet ”FleX-

skrald”, der gør en aktiv forskel på hele fem verdensmål. I FleXskrald 

indsamler vi pap, plast og papir hos butikker i Aalborg midtby og sørger 

for, at det bliver sendt korrekt afsted til genanvendelse. Det er godt for 

miljøet på grund af nedsat CO2-udslip og korrekt genanvendelse af affal-

det. Det er nemt for butikkerne. Og så er det ideelt for vores fleksjobbere 

på grund af opgavernes karakter og arbejdstiden.”

Hus med to – eller måske 
tre – bundlinjer

www.husetventure.dk 

Annonce
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Book på www.aalborgzoo.dk

Den vildeste tur 
bag kulisserne
Leder du efter en spændende oplevelse for 
dine kunder, foreningsmedlemmer, kollegaer 
eller sammen med familie og venner, så er 
en guidet tur noget for dig. Få et kig ind i 

hverdagen i Zoo og hør de mange sjove og 
lærerige historier om dyrene og livet i haven. 
Turen rundt kan finde sted på alle tidspunkter, 
også før og efter åbningstid.

ErhvervNorddanmark_AalborgZooGuidetTur2019_250x340mm.indd   1 30/09/2019   17.36



”Erhvervslivet skal score kassen på 

den grønne omstilling, og der har 

Nordjylland en unik position. Ifølge 

Paris-aftalen skal der investeres 

i grønne tiltag, og det passer 

godt til Nordjylland, da samspillet 

mellem myndigheder og erhvervsliv 

fungerer godt. Vi skal vise Danmark 

frem som et godt eksempel på, 

hvordan tingene kan lade sig 

gøre. Jeg hilser også et nordjysk 

testcenter velkomment.”

Simon Kollerup,  

erhvervsminister (S)

”Vi skal have fokus på en 

bæredygtig omstilling, og 

Nordjylland skal helt i front 

med investering i klima- og 

energiprojekter – gerne i form af et 

grønt testcenter.”

Marie Bjerre, ordfører for 

bæredygtighed og Verdensmål (V)

”Vi skal turde gøre tingene 

anderledes. Nordjylland skal 

ikke hvile i fortiden, men skubbe 

sig positivt frem. Vi skal lave et 

sundhedseksperimentarium – det 

kan være med til at servicere noget 

på design og udvikling, som jeg 

tror, Nordjylland kan profitere af.”

Flemming Møller Mortensen, 

gruppeformand (S)

”Vi skal have brudt tavsheden 

om limfjordsforbindelsen, der har 

været efter valget. Jeg er optimist 

og tror derfor også på, at gode 

socialdemokratiske kolleger får 

sagen på plads i regeringen.”

Preben Bang Henriksen (V)
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Selvom Den Tredje Limfjordsforbindelse ikke var på arrangørernes dagsorden, var den med Erhverv Norddan-
mark-formand Rasmus Haugaards ord alligevel ”elefanten i lokalet”, da et rekordstort publikum mødte de 
nordjyske folketingsmedlemmer til Nordjysk Åbningsdebat.

I indbydelsen til arrangementet hed det blandt andet, at Danmark har 

fået et nyt Folketing og at Nordjylland dermed er blevet udstyret med 

et nyt hold landspolitikere valgt i denne del af riget. Socialdemokra-

tiet gik ét mandat frem og som ventet satte Mette Frederiksen sig på 

det. Mindre ventet var nok, at Venstre ikke blot formåede at finde en 

erstatning for Søren Gade, men også at trække yderligere et mandat 

hjem. De to nye Venstre-folk på tinge er Marie Bjerre og Anne Honoré 

Østergaard. Desuden havde Konservative held med at trække det tabte 

mandat fra 2015 i land, så der blev plads til Per Larsen. Nye nordjyske 

ansigter er også Enhedslistens Peder Hvelplund og Susanne Zimmer fra 

Alternativet.

”Vi har tradition for stort fremmøde fra politikernes side og det kunne 

vi også glæde os over denne gang, hvor alle nyvalgte på nær statsmi-

nisteren mødte op. Vi savnede også minister for udviklingssamarbejde 

Rasmus Prehn, der sammen med Mette Frederiksen var til FN-møde i 

New York, og Dansk Folkepartis Lise Bech, men ellers var den stærkeste 

holdopstilling i adskillige år. Og nu med flere nordjyske ministre i pane-

let”, siger Erhverv Norddanmark-direktør Kurt Bennetsen.

’Det går ikke så ringe endda’, skrev Nordjyske Stiftstidende over hele 

sin forside dagen efter åbningsdebatten, der atter en gang fandt sted på 

mediehusets hovedadresse i Aalborg. Og inde i avisen lød en af over-

skrifterne ’Opsang: Vi er vores egen største fjende’. Dette budskab kom 

fra blandt andre Socialdemokratiets gruppeformand Flemming Møller 

Mortensen, der mente, at vi tænker for konservativt:

”Nordjyderne er gode til at drifte, men det er ikke nok. Hvis vi skal udvikle 

noget nyt til glæde for landsdelen, skal vi turde bryde barrierer og være 

risikovillige. Det kræver ikke nødvendigvis flere penge og beslutninger i 

Folketinget.”

Efter den indledende runde, hvor alle folketingsmedlemmerne fokuserede 

på områder, der vil være i deres fokus i det nye arbejdsår, fordelte politi-

kerne og de godt 200 deltagere sig i grupper, der drøftede tre overordnede 

emner. Efter oplæg fra prodekan Jakob Stoustrup fra Aalborg Universitets 

tekniske fakultet drøftede den første gruppe ”Et mere grønt og bæredygtigt 

Nordjylland”, mens gruppe to debatterede et nyt udligningssystem, der 

kan være fundament for et Nordjylland og Danmark i balance. Her var det 

Jammerbugts borgmester Mogens Gade, der leverede oplægget. Endelig 

blev der i den tredje gruppe talt om, hvordan det kan komme til at gå endnu 

bedre – og her var det Regional Nordjyllands udviklingsdirektør Henning 

Christensen, der leverede de indledende ord. 

Efter en times debat i grupperne mødtes alle i plenum, hvor Nordjyske Medi-

ers Søren Wormslev tog endnu en runde med udvalgte politikere. 

I sine afsluttede bemærkninger rettede Rasmus Haugaard en tak til samar-

bejdspartnerne Nordjyske Medier, Dansk Industri, LO Nordjylland, kommune-

kontaktrådet, Region Nordjylland, Aalborg Universitet og UCN. Og naturligvis 

til det talstærke publikum – og til politikerne. Sidstnævnte stillede Erhverv 

Norddanmarks formand i udsigt, at 2020-udgaven af Nordjysk Åbningsdebat 

bliver en udviklingssamtale. Dog ikke den traditionelle MUS, men snarere en 

PUS – en ”politikerudviklingssamtale”.

Rekord til Nordjysk Åbningsdebat

www.folketinget.dk
www.erhvervnorddanmark.dk 
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NYEMEDLEMMER
Som regionens tværfaglige erhvervsnetværk organi-
serer Erhverv Norddanmark erhvervslivet i bredeste 
forstand. Denne oversigt over nye medlemmer siden 
seneste nummer af dette magasin giver et godt bille-
de af den store spændvidde, der er i medlemskredsen:

Wicotec Kirkebjerg A/S (Taastrup)
FM Manager Peter Kristensen
www.wk.dk

Krone Vinduer A/S (Vrå)
Direktør Kaj Bundgaard
www.kronevinduer.dk

Scan Shipping A/S (Aalborg)
Traffic Manager Per Iversen 
www.scan-shipping.com 

Georgiens Ambassade (København)
Konsul Ketevan Markozia
www.denmark.mfa.gov.ge 

DK FLAG.dk (Glamsbjerg)
Direktør Claus Bruun Christensen
www.dkflag.dk

Lund HR ApS (Svenstrup)
Indehaver og Headhunter Flemming Lund
www.lundhr.dk

Den Rene Linie (Aalborg)
Direktør René Gregersen
www.denrenelinie.dk

Skovsmose ApS (Aalborg)
Stifter Nicolai Skovsmose
nicoskov@gmail.com 

Maskinfabrikken Esko A/S (Aalborg)
Direktør Søren Esko Nielsen
www.esko.dk 

Gaardboe-Jensen Holding ApS (Aalborg)
Direktør Rikke Gaardboe
 
Kinnarps A/S (Aalborg)
Account Manager Anders Nygaard Bramming
www.kinnarps.dk

Nordic Leasing A/S (Støvring)
Direktør Ernst Outzen
https://nordicleasing.dk 

El-installatør Tommy Johannessen (Storvorde)
Aut. elinstallatør Tommy Johannessen
www.tommy-johannessen.dk

A/S J. Lauritzen’s Eftf. (Støvring)
General Manager Lars Frost Andreasen
www.lauri.dk
 
kontormøbler.dk (Aalborg)
Direktør Torben Møller
www.kontormoebler.dk  

Montes A/S (Hjørring)
Direktør/Business Consultant Carsten Nedergaard
www.montes.dk

Kommunikationschef Helen Steensbæk 
Schrøder, Teater Nordkraft (Aalborg)
Medlem af Trademark Future Lounge
www.teaternordkraft.dk 
 
Teater Nordkraft (Aalborg)
Kommunikationschef Helen Steensbæk Schrøder
www.teaternordkraft.dk 
 
Topmeetings ApS (Nibe)
Direktør Jane Pilgaard
https://topmeetings.dk 

Military Work (Nørresundby)
Regionschef Thomas N. Jacobsen
www.militarywork.dk 
 
Linde & Partners Kapitalrådgivning A/S 
(Aalborg)
Direktør Claus Linde
https://lindepartners.dk 
 
Innovationsfonden (Aalborg)
Program Officer Peter Sperling
https://innovationsfonden.dk
 
Vest Event Group ApS (Løkken)
Indehaver Martin Svendsen
http://vestevent.dk
 
Kimbo A/S (Nibe)
Indehaver/direktør Kim Jacobi Nielsen
www.kimbo-huse.dk

Helene Gottschalk, IFCS A/S (Harlev)
Medlem af Trademark Future Lounge
www.ifsc.dk

Anette Teisen, Aalborg Universitetshospital 
(Aalborg)
Medlem af Trademark Future Lounge
https://aalborguh.rn.dk

Dennis Jensen, Aalborg Handelsgymnasium 
(Aalborg)
Medlem af Trademark Future Lounge
www.ah.dk
 
Kongerslev Kalk A/S (Kongerslev)
Direktør Lars Stig Andersen
https://kongerslev-kalk.dk 
 
Aalborg Universitetshospital, IT (Aalborg)
It-projektleder Karen Hedegaard
https://aalborguh.rn.dk
 
Anne Villemoes (København)
Kommunikationsrådgiver Anne Villemoes
www.annevillemoes.dk

NLP-Akademiet (Nørresundby)
CEO/ejer Mette Randorff
https://nlp-akademiet.dk

Lykkebo A/S (Aalborg)
Freddy Alex Claesen
https://lykkebo.dk
 
Hammer & Høyer A/S (Nørresundby)
Direktør Michael Hammer
www.hhbiler.dk

InnoNovel (Gistrup)
Indehaver Nicolaj Klit
http://innonovel.com
 
Bygma Aalborg SV (Aalborg)
Direktør John Y. Nielsen
www.bygma.dk 
 
Epoka A/S (Svenstrup)
Direktør Hans Henrik Stenild
www.epoka.com

Danske Andelskassers Bank A/S – Erhverv 
(Tjele)
Storkundechef Annitta Kjær Hedegaard
www.andelskassen.dk 

www.erhvervnorddanmark.dk
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+45 70 23 13 80 
info@dc-supply.dk
www.dc-supply.dk

Virkelyst 8
DK-9400 Nørresundby

Skal messestanden skille sig ud eller er der behov for en mobil salgsbod? 
Skal der etableres udstillingsfaciliteter i forbindelse med byggeri eller 
noget helt fjerde? DC-Supply A/S er klar med bred erfaring i udvikling og 
produktion af blandt andet event og udstillingscontainere. På vores eget 
værksted ved hovedkvarteret i Nørresundby producerer vi specialde-
signede containerløsninger, altid i tæt dialog og samarbejde med kunden.
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Trademark Future Lounge – netværket hvor yngre 
erhvervsfolk, ledere og ejerledere mødes for at danne 
relationer og derved skabe grobund for solide forret-
ningsmæssige forbindelser – var for nylig på en tæt-
pakket heldagstur til Amsterdam.

Anders Vestergaard Thomsen, der er formand for Trademarks styregruppe, 

beretter:  

”Det er fantastisk at være med i en velfunderet platform som Trademark. En 

netværksplatform, som nu også tilbyder medlemmerne muligheden for at 

netværke og udbygge relationerne på tværs over et dagsprogram til Amster-

dam. Med snart 10 års historik, hvor omdrejningspunktet altid har været de 

personlige relationer, virksomhederne og udvikling af begge dele – samtidig 

med at vi skal være aktive og i bevægelse – var det fantastisk at opleve, at 

marketingmedarbejder Jenis Singarajah og direktør Kurt Bennetsen formå-

ede at stable et så veludført program på benene. Det indeholdt til fulde alle 

momenter på ét og samme tidspunkt hele dagen igennem – fra morgenmad i 

Aalborg Lufthavn kl. 05.00 til hjemkomst kl. 22.30.”

Anders Vestergaard Thomsen fortæller, at programmet blandt andet 

indeholdt besøg på Ajax Arena med både en fodboldmæssig vinkel og en 

forretningsorienteret del i form af bæredygtighed ved et 3MW solcelle-/

batterianlæg, gennemførelse af store koncerter og en bagvedliggende 

virksomhedsdrift, som sørger for alt fra sikkerhed til infrastruktur for de op 

til 68.000 besøgende til et arrangement:

”Derudover var der besøg hos Smart City, der over en årrække har formået 

at samle nogle af Amsterdams nabokommuner, store hollandske virksom-

heder og universiteterne for at drøfte og arbejde med projekter inden for 

digital by, energi, mobilitet, cirkulær by, politik og uddannelse, indbyggere 

samt Smart City Academy. En rigtig interessant forretningsmodel, hvor det 

offentlige, uddannelsesinstitutionerne og private virksomheder arbejder 

sammen om helt konkrete projekter.” 

Et andet besøg gik til TQ Tech hub – et innovationsmiljø inden for tech-in-

dustrien, hvor virksomheder står på venteliste for at komme ind i et fælles 

kontormiljø. Og hvor de skal pitche deres virksomhed for at blive godkendt 

til at måtte leje sig ind. Miljøet skaber til gengæld mulighed for adgang til 

eksempelvis investorer og viden. Der arbejdes pt. på at udvide konceptet til 

USA og Asien. 

”På det mere sociale plan havde vi et visit på Heineken-museet og en 

kanalrundfart, mens vi på lejede cykler fragtede os rundt på en del af turen i 

Amsterdams fine solskinsvejr”, siger Anders Vestergaard Thomsen:

”Set fra min stol har samtlige deltagere fået noget ekstra med hjem – også 

noget som tidsrammen ikke tillader til vores andre arrangementer. Der er 

blevet kvitteret for et fedt arrangement, som jeg er sikker på, vi kommer 

til at gentage i årene fremover. Om det bliver en udlandstur næste gang, 

må tiden vise, men et årligt dagsarrangement giver rigtig god mening for 

fortsat udvikling af Trademark.”

Amsterdam tur/retur på én dag

NYT FRA GRUPPERNE
Til yderligere styrkelse af netværksdannelsen mellem medlemmerne etablerer Erhverv Norddanmark 

grupper, der fokuserer på specifikke områder af særlig relevans for et givent antal medlemmer. Her er et aktuelt eksempel.

Hvis du eller en af dine yngre medarbejdere eller kollegaer 

endnu ikke er medlem af Trademark, opfordrer Anders Vestergaard 

Thomsen til at få udnyttet medlemskabet af Erhverv Norddanmark til 

fulde ved at kontakte sekretariatet og høre om fordelene ved at kombinere 

medlemsskabet med en plads i Trademark til reduceret pris. Trademark, der  

tæller 50+ medlemmer, er nærmere beskrevet på

www.erhvervnorddanmark.dk/Trademark-Future-Lounge/Velkommen 
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GRUPPERNE

YNDLINGSLUFTHAVN 

Skiferie er lig 
med hygge. 
Flyv direkte til 
Sälen og Trysil.

Direkte – one way med SAS fra 649,-
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På overfladen har en rederigigant, et operahus og en radio- og tv-station med public service-forpligtelser 
måske ikke så meget med hinanden at gøre. Ikke desto mindre var overskriften ”Globalisering, Omstilling 
og Vækst” den røde tråd gennem hele programmet for Erhverv Norddanmarks erhvervstur til København i 
slutningen af september 2019.  

Den sjette udgave af den intensive erhvervstur til København blev indledt 

med besøg hos A.P. Møller Mærsk, hvor blandt andre Head of Strategy 

Morten Bo Christiansen gav et indblik i, hvordan det at være ”en nyttig 

virksomhed” har skabt grundlaget for den nye udgave af Danmarks stør-

ste konglomerat. I Operaen talte teaterchef Kasper Holten om, hvorvidt 

man overhovedet kan lede Det Kongelige Teater – og slog fast, at status 

quo i al fald ikke rigtigt er en mulighed. I DR-Byen gav generaldirektør Ma-

ria Rørbye Rønn et billede af øjeblikkets og fremtidens DR som den fælles 

referenceramme i en foranderlig verden. Og hun satte ord på, hvordan det 

er at lede en virksomhed, der skal spare 20 procent, tackle den digitale 

udvikling og kæmpe med international konkurrence fra ekstremt stærke 

modspillere. Sidste punkt på det tætpakkede program var et besøg på den 

georgiske ambassade i Danmark, hvor ambassadør Gigi Gigiadze fortalte 

om investeringsmuligheder i Georgien. 

Erhverv Norddanmarks sekretariat arbejder allerede nu med den næste 

erhvervstur, der er programsat til 1. oktober 2020.

Globalisering, omstilling  
og vækst som den røde tråd

www.maersk.com
www.kglteater.dk
www.dr.dk 
www.denmark.mfa.gov.ge
www.erhvervnorddanmark.dk 
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Vi skal alle være flere år på arbejdsmarkedet end 
tidligere. Derfor vil det være naturligt, at vi skifter 
både job og måske også branche flere gange 
gennem vores arbejdsliv. 
 
Gennem livslang læring sikrer du, at du 
forbliver kompetent hele livet. Med en efter- og 
videreuddannelse ved Aalborg Universitet opnår 
du de rette færdigheder, og får den nyeste viden 
kombineret med en bred vifte af kompetencer, så 
du til enhver tid vil kunne honorere de krav, som du 
møder på arbejdsmarkedet.

Vi tilbyder Masteruddannelser, HD-uddannelser, 
Enkeltfag og kurser, Heltidsuddannelser på Deltid, 
Uddannelse på Tompladsordning, og Skræddersyede 
uddannelsesforløb.

MERE VIDEN PÅ
+45 9940 9408 · sj@aub.aau.dk · evu.aau.dk
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Af Reiner Perau, direktør for Dansk-Tysk Handelskammer

”Industribosser skærer til af frygt for tysk 
recession”. Ifølge en forsidehistorie i Børsen 
for nylig skulle man tro, at den tyske økonomi 
er på vej i negativ retning. Men foreløbigt ser vi 
blot en stagnation på højt niveau. Der er således 
ingen grund til panik.

Uden tvivl giver globale handelskonflikter, det forestående Brexit og 

dårlige globale konjunkturer den eksportafhængige tyske økonomi 

problemer. Men: Vi har netop oplevet det længste økonomiske opsving i 

mands minde. Derfor er de tyske virksomheder og den tyske stat solidt 

polstret. Beskæftigelses- og lønfremgangen over de seneste 10 år 

betyder, at også forbrugerne har penge på lommen. Det er kun natur-

ligt, at en økonomi taber pusten efter så mange års fremgang. Især når 

manglen på kvalificeret arbejdskraft hvert år bliver mere presserende.

De mere langsigtede indikatorer viser:

• Tysklands økonomi er fra 2010 til 2018 vokset med 16 procent.

• Tysklands offentlige gæld er reduceret fra 82 procent af BNP i  

2010 til 61 procent af BNP i 2018.

• Beskæftigelsen er den store succeshistorie, idet der er cirka seks  

millioner flere beskæftigede på arbejdsmarkedet end i 2005.

• Reallønnen er de seneste fem år gennemsnitligt steget 1,6  

procent om året.

Tyskerne klager over den økonomiske afmatning, men med en forventning 

til væksten for 2020 på over 1 procent går det nu faktisk ikke så dårligt.

  

For danske eksportører til Tyskland er der ingen grund til at skære ned. 

Mulighederne i Europas største økonomi er stadig store. Digitalisering er 

ét fokusområde fra tysk side, hvor danske virksomheder står stærkt. Et 

andet er væksten i den tyske servicesektor, som skaber nye muligheder 

for danske virksomheder.

Dansk-Tysk Handelskammer forventer for både i år og næste år en vækst 

på 2-3 procent i dansk eksport til Tyskland.

www.handelskammer.dk 

Af CEO Gareth Garvey, British Chamber of Commerce in Denmark

Storbritannien har længe været en tæt allieret og betydelig handelspart-

ner med dansk eksport af varer og tjenester på over 80 mia. kr. årligt. 

Danmarks investering i Storbritannien er på 180+ mia. kr. og dansk eksport 

tegner sig for cirka 45.000 job, mens import og investeringer fra Storbri-

tannien til Danmark beløber sig til omkring 80 mia. kr. (Kilde: Danmarks 

Statistik). Brexit og den dertil knyttede usikkerhed og ledsagende valuta-

svingninger vil ændre disse tal – men der er tale om et vigtigt økonomisk 

forhold, der bør bevares.

Premierminister Boris Johnson er fast besluttet på at forlade EU 31. okto-

ber 2019, og der ser ud til at være en vis bevægelse i forhandlingerne. Der 

er stadig mulighed for en ’no deal’ eller en forlængelse af forhandlingspe-

rioden for Artikel 50. Der kan også komme et valg. Uanset hvad – og det 

glemmer mange – er britisk udtræden kun udgangspunktet for parternes 

drøftelser om det langsigtede handelsforhold.

Mange virksomheder bliver stadig mere frustrerede over usikkerheden 

og vil gerne se en beslutning. Men vi må ikke miste fokus på de stærke 

forbindelser mellem vores lande.

Nogle virksomheder er allerede velforberedte på en aftale eller ’no deal’, 

mens andre satser på Artikel 50 og et tydeligere billede af resultatet, før 

de bruger ressourcer på at tackle ændringer, der nu ser uundgåelige ud. Vi 

kan ikke vente længere, hvis vi vil fortsætte med handel uden afbrydelse.

Udenrigsministeriet har udarbejdet en tjekliste til hjælp for danske 

virksomheders vurdering af, hvordan de skal forberede sig på handel 

efter Brexit. Den britiske regering har produceret megen vejledning om 

forberedelse til både en aftale og ’no deal’; mængden af information er 

overvældende, men jeg anbefaler kraftigt, at danske virksomheder ser på 

ministeriets tjekliste og på www.gov.uk finder den relevante vejledning. 

De bør gøre det, der er nødvendigt, så hurtigt som muligt.

Lad os holde varerne og tjenesterne flydende.

www.bccd.dk 

Hvor stærk er den tyske 
økonomi egentlig?

Vi kan ikke vente længere
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Af Thomas S. Løgstrup Riebs, Chairman
Danish-American Business Council – Los Angeles

Amerikanere er ofte forundrede over, hvad danskere dog gør med hele fem 

ugers ferie. I USA er det nemlig meget typisk, at man kun har to uger og at 

mange medarbejdere end ikke tager ferie i de to uger, de har ret til. Jeg 

hører også ofte spørgsmål om det danske sundhedsvæsen. Det skyldes til 

dels, at Danmark har været brugt som eksempel i præsidentkampagnen i 

2016 og senest har været nævnt på Fox News. Når jeg så ovenikøbet taler 

om gratis universitetsuddannelse og retten til at modtage SU, er mange 

overbeviste om, at Danmark helt sikkert er et socialistisk land. Det var net-

op Trish Regans beskrivelse på Fox News, da hun sammenlignede Danmark 

med Venezuela. Hun sagde, at ingen i Danmark har lyst til at arbejde og at 

ingen består fra universitet på den normerede tid. Hun endte med at sige 

både Danmark og Venezuela har fjernet folks muligheder og at ingen har 

noget incitament til at arbejde. Det er formentlig ikke en beskrivelse, mange 

i Danmark kan nikke genkendende til. Det illustrerer, i hvor stort omfang 

mange i USA ikke forstår Danmark og det system, der findes i Danmark.

Selvom danskere typisk ved meget mere om USA, er det dog tydeligt, at 

mange aspekter ved USA kan være vanskelige at forstå. At der kan være 

millioner af mennesker uden anden adgang til sundsvæsenet end skadestuen, 

synes urimeligt. USA er trods alt verdens største økonomi. Hvordan kan en 

af verdens førende industrinationer undlade at varetage folkets sundhed? At 

uddannelsessystemet, selv hos offentlige universiteter, er endog meget dyrt, 

kan virke sært. Mange af de ting man i Danmark kan tage for givet som rettig-

heder, er fordele, man i USA ofte er afhængig af sin arbejdsgiver for at opnå. 

Starbucks har været i mediernes søgelys på grund af diskrimination, men 

selskabet har tidligere modtaget positiv omtale for at give sine medarbejdere 

tilskud til at betale for deres studier. En mere typisk del af en lønpakke er 

sundhedsforsikring, som ellers nemt kan koste 5-600 USD pr. måned for en 

ung, relativt sund medarbejder uden børn eller partner. Et af problemerne 

ved at medarbejdere forlader sig på deres arbejdsgiver, til at opnå disse 

fordele er, at man ikke har samme beskyttelser og opsigelsesvarsel i USA.

Disse og mange andre forskelle er vigtige for de af Erhverv Norddanmarks 

medlemmer, der er i at udvide forretningen til det amerikanske marked. Det 

er vigtigt at vide, at der er fundamentale forskelle i samfundssyn og i de 

systemer virksomheder opererer i. En advokat fra New York råder sine euro-

pæiske klienter til at forestille sig, de er i færd med at udvide til Kina i stedet 

for USA. Han mener, det fører til færre misforståelser, fordi hans klienter ikke 

antager nogen ligheder mellem deres europæiske hjemland og USA. 

Det er dog ikke blot for ansatte, at der er store forskelle. Et af mine råd til 

virksomheder er, at man relativt tidligt i sine overvejelser om det ameri-

kanske marked finder en god advokat, som man har tillid til. Dels er det 

juridiske system fuldstændig anderledes i USA, dels er der aspekter ved 

at drive forretning i USA, der indebærer risiko for en retssag, hvor man i 

Europa måske ville have udsigt til en bøde fra en offentlig myndighed. 

Det er i vigtigt at stille mange spørgsmål. Jeg anbefaler, at man opsøger an-

dre, der har erfaring fra det amerikanske marked og spørger dem om råd. En 

af fordelene ved at være medlem hos Erhverv Norddanmark er, at mange af 

medlemmerne allerede har aktiviteter i USA. Hvis man ikke havde mulighed 

for at deltage i arrangementet med Carla Sands, den amerikanske ambassa-

dør i Danmark, er det værd at kontakte Erhverv Norddanmark og spørge om, 

hvornår det næste arrangement med fokus på USA finder sted.

Her i Los Angeles mener vi, at der kan opstå muligheder på grund af for-

skellene. I Danmark findes der idéer og løsninger, som måske kunne sælges 

i USA. Jeg fortæller ofte om Danmarks lægeambulancer, som både redder 

liv og sparer mange penge. Det er ikke helt så nemt at implementere i USA, 

da ambulancer betales af individuelle sundhedsforsikringer. Det er blot et 

eksempel på, at man bliver nødt til at være kreativ og at ens forretningsmo-

del formentlig skal ændres for at opnå succes i USA.

Vi har for nylig indledt dialog med viceborgmesteren for teknik og trafik i 

Los Angeles vedrørende cykelinfrastruktur. Der har længe været et ønske 

fra bystyret om at gøre det mere sikkert og attraktivt at cykle i Los Angeles. 

Byen er med 1.213 kvadratkilometer omkring en syvendedel af Nordjyllands 

størrelse. Til gengæld bor der 3,9 mio. mennesker inden for bygrænsen. 

I amtet bor der mere end 10 mio. på et areal der svarer nogenlunde til 

Nordjylland og Fyn tilsammen. Her er trafikken med biler meget tæt og man 

regner typisk med tid i stedet for afstand. Selvom borgmesteren og mange 

politikere kan se åbenlyse fordele ved at få flere til at cykle, er det vanske-

ligt at implementere. Butikker og andre lokale handlende er modstandere 

af cykelstier, fordi de tror, det vil ødelægge deres forretning. Beboere er 

modstandere, fordi de frygter, trafikken bliver værre og fordi de frygter ikke 

at kunne parkere. Borgmesterens kontor har udtrykt interesse for at lære 

fra Danmarks erfaringer og for at importere dansk ekspertise til ikke blot at 

designe og udbygge systemer til cyklister, men også til at opbygge de nød-

vendige koalitioner til at støtte et initiativ til at udbygge cykelinfrastruktur 

og cykelkultur i Los Angeles. Borgmester Eric Garcetti vil være i København 

i forbindelse med C40-mødet i oktober og vil blandt andet deltage i en 

cykeltur gennem byen. Vi arbejder på at skabe kontakt til danske virksom-

heder, der er interesserede i at deltage i et besøg i Los Angeles i foråret 

2020. Indtil videre har vi kontakt med rådgivende ingeniører, arkitekter og 

et cykelfirma. Vi er meget interesserede i at tale med virksomheder, der 

bruger cykler i deres forretning, som for eksempel cykelbude. Kontakt mig 

på tr@axel-us.com for at høre nærmere.

Mere om forskelle – og 
endnu en konkret mulighed
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Hasseris Bymidte 6 · DK-9000 Aalborg · Tlf. +45 98 18 33 33
Aalborg | Aarhus | København 
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HjulmandKaptain er Jyllands største advokatfirma med 125 ansatte, heraf 48 jurister,  
som alle samarbejder indenfor en lang række juridiske specialistområder.

Vores viden
DIN STYRKE§

Få specialiseret juridisk rådgivning - kontakt os på tlf. 7015 1000 
eller mail@70151000.dk. Læs mere på hjulmandkaptain.dk

Juridisk rådgivning til erhverv, offentlige og private kunder

Tlf. 9935 3304
trykordre@nordjyske.dk  •  www.nordjyskegrafisk.dk

• Flyers
• Brochurer
• Hæfter
• Foldere
• Brevpapir
• Labels

• Blokke
• Idemsæt
• Kuverter
• Visitkort
• Æsker
• Omslagsmapper

• Plakater
• Roll-up
• Bannere
• Beachflag

og meget mere

Grafisk topkvalitet til skarpe priser

 kommunikationsministeriet.dk | 
22 20 46 01 | mail@steen-bjerre.dk

Bannere •  Lysskilte •  Flag •  Gulvreklamer •  Digital skiltning

hskmedia.dk

�����������������������������
����������������

GÅ TIL TOPPEN
når din kommunikation skal trænge igennem
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Erhverv Norddanmarks Fond har en mangeårig 
tradition for at uddele legater til unge under 
uddannelse, især som støtte til uddannelses-
ophold i udlandet. Fonden støtter i særdeleshed 
unge, der tager en handelsmæssig uddannelse. 
Desuden råder fonden over en særlig pulje af  
legater til unge under videreuddannelse inden 
for kolonial en gros-branchen.

En forudsætning for at søge legater fra Erhverv Norddanmarks Fond er, 

at man har tilknytning til Aalborg Kommune – det vil sige er født, op-

vokset eller studerer i Aalborg – eller at man har tilknytning til Erhverv 

Norddanmark. Dog kan der, når særlige omstændigheder taler for det, 

gives legater til personer uden for denne personkreds. Fonden støtter

ikke kollektive ansøgninger.

Ansøgning skal ske via ansøgningsskema, der kan hentes på  

http://bit.ly/2Djf47d. 

Sidste frist for ansøgninger til den kommende uddeling er  

31. december 2019.

www.erhvervnorddanmark.dk 

Alle, der arbejder sammen med en særlig dygtig leder, 

kan indstille ham eller hende til ledelsesprisen, der for 12. 

gang bliver uddelt på Lederne Himmerlands konference på 

Comwell Hvide Hus i Aalborg 22. november 2019.

For at komme i betragtning til Den Nordjyske Ledelsespris 

er det en forudsætning, at den pågældende er leder eller 

ejer af en virksomhed eller organisation i Region Nordjylland 

og udøver personaleledelse i det daglige. Udvælgelsen sker 

på baggrund af lederens evner til at motivere og anerkende 

medarbejderne i hverdagen, at skabe et godt arbejdsmiljø, 

at opnå mål og resultater, at motivere medarbejderne til 

at udvikle og vedligeholde de nødvendige digitale og/eller 

teknologiske kompetencer samt at udvise en høj grad af 

troværdighed, integritet og ledelsesmæssigt mod.

Vinderen findes af en jury bestående af direktør Carl  

Pedersen fra Nordjyske Bank, formand Pernille Simonsen 

fra Lederne Himmerland, direktør Torben Abildgaard på 

vegne af Erhverv Norddanmark, områdedirektør for Ledelse 

og Organisation Ane Davidsen fra UCN act2learn, direktør 

Mette Bonderup fra Comwell Hvide Hus, regionsdirektør  

Morten Haugaard Jacobsen fra COWI A/S samt adm. direktør/

CEO Michael Jacobsen fra EICO (seneste prisvinder).

Indstilling skal ske på www.dennordjyskeledelsespris.dk.

Søg legat fra Erhverv Norddanmarks Fond

Hvem skal have
ledelsesprisen? 

 Tidligere vindere
2018:  Adm. direktør/CEO Michael Jacobsen, EICO

2017:  Head of Delivery Anders Sondrup Bøegh,  
CompanYoung A/S

2016:  Professor Lars Arendt-Nielsen, Center for  
Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet

2015:  Forstander Iben Hostrup, Rehabiliteringscenter  
for Flygtninge, Region Nordjylland

2014:  Områdeleder Birgitte Kvist,  
Sundhedsfremme, Frederikshavn Kommune

2013:  Adm. direktør Henrik Bruun Nielsen,  
Im. Stiholt A/S, Sæby

2012:  Adm. direktør Søren Rathcke, Hedegaard A/S

2011:  Områdedirektør Marianne Holmsgaard,  
Post Danmark, Postområde Nordjylland

2010:  Mejeridirektør Jonna Mortensen, Arla Foods,  
Bislev Mejeri

2009:  Fabrikschef Bjarne Henriksen, NOPA A/S, Hobro

2008:  Daglig leder Mona Hagbard Maaløe Mortensen,  
Plejecenter Thulebakken, Aalborg

Frem til 23. oktober 2019 kl. 12 er det muligt at indstille kandidater til dette års udga-
ve af Den Nordjyske Ledelsespris, der tildeles en leder, der er noget helt særligt – en 
leder, der gør en forskel for medarbejderne og for virksomheden som helhed. 
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Erhverv Norddanmarks sponsorer er en væsentlig 

faktor for den videre udvikling af organisationen, så 

den fortsat kan være den foretrukne dialogpartner i 

erhvervsudviklingen af  Aalborg og Norddanmark – til 

gavn for medlemmerne. Foruden hovedsponsoren 

og business-sponsorerne har organisationen aktuelt 

disse loyalitetssponsorer:

     

     

ERHVERV NORDDANMARK
Nyhavnsgade 2  ■  9000 Aalborg  ■  Tlf. 9816 0600  ■	 www.erhvervnorddanmark.dk  ■  info@erhvervnorddanmark.dk

Erhverv Norddanmarks hovedsponsor:

Dimittendmatch og vækst
Uddannelse, videndeling og adgang til arbejds-
kraft i et regionalt og lokalt perspektiv bliver 
sat på dagsordenen i samarbejde med: CAND+, 
Dansk Industri, Ingeniørforeningen, Lederforum 
Nord, NLP Akademiet, UCN, International House 
og Aalborg Universitet. 

Ledelse uden pseudoarbejde
Sammen med forfatteren Dennis Nørmark 
sætter vi fokus på de ledelsesmæssige greb, der 
kan modvirke tendensen ”at vi har fået travlt 
med at gøre ingenting”. 

Trademark:  
Esport og forretningsudvikling

Seniorgruppen: Virksomhedsbesøg 
Rundvisning på e-virksomheden Coolshop.

Investordagen
Sammen med Dansk Aktionærforening og 
udvalgte virksomheder indbyder vi til Investor-
Dagen Nordjylland.

Den Nordjyske ledelsespris 2019
Hvilken leder er noget særligt? Hvem gør en 
forskel for medarbejderne og for virksomheden 
som helhed? Hvem skal have årets pris?

Fra stor by til storby
Visionsdebat for Aalborgs forenings-  
og erhvervsliv. 

Seniorgruppen: Julearrangement
Dette års julearrangement finder sted hos fami-
lievirksomheden Mogens Daarbak A/S.

Trademark julearrangement
Julehygge.

Et juleeventyr
I et univers fyldt med magiske ånder, en fortryllen-
de og storslået scenografi med farverige kostumer 
og iørefaldende musik præsenterer Aalborg Teater 
en af verdens allerførste jule historier. 

Er Danmark klar til fremtiden?

Hvordan vil Danmark opleve udfordringerne – fra 
klimaet, væksten, teknologien og alt, hvad der 
ellers venter? Ifølge tv-vært og redaktør Clement 
Kjersgaard står vi mindre sikkert, end vi tror. Og 
på centrale punkter vil vi i de næste 10 år opleve, 
hvordan vores foretrukne billeder af Danmark,  
Europa og Vesten bliver sat under pres.

Nytårskur 2020
Vi åbner traditionen tro det nye år sammen med 
Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

Generalforsamling 2020
Årets gæstetaler er Torben Ballegaard Sørensen, 
der i tre årtier har siddet i bestyrelsen eller 
direktionen hos næsten 70 virksomheder, blandt 
andre LEGO, B&O og Egmont - og i Nordjylland 
er kendt for sin bestyrelsespost hos fødevare-
handelsfirmaet Nowaco.

Seniorgruppen: Virksomhedsbesøg
Rundvisning på Flyvestation Aalborg.

Erhvervstur 2020
Vi arbejder endnu på detaljerne i programmet 
for 2020-udgaven af erhvervsturen, men datoen 
ligger fast, så reservér allerede nu.
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NY VIDEN OG NYT TANKEGODS
Det er Erhverv Norddanmarks primære opgave at give regionens virksom-
heder værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling.

Det sker blandt andet i forbindelse med en bred vifte af arrangementer, hvor det er hensigten, at med-

lemmerne kan hente ny viden og nyt tankegods og hvor de kan inspirere hinanden. Her er nogle af de 

kommende måneders arrangementer:

SE NÆRMERE OM ARRANGEMENTERNE PÅ  
WWW.ERHVERVNORDDANMARK.DK

Mogens Daarbak


