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Formandens beretning
De kommende dage og uger må vise, i hvilket omfang det er nødvendigt med yderligere indsats – såvel
lokalt og regionalt som nationalt.
Coronavirus COVID-19
2020-udgaven af Erhverv Norddanmarks generalforsamling er formentlig den mest usædvanlige i organisationens snart 600 år lange historie. For første
gang afvikler vi arrangementet elektronisk. Det gør vi
ikke, fordi vi kan, men fordi vi skal.
I lyset af de forholdsregler, det aktuelt er nødvendigt
at tage i bestræbelserne på at undgå yderligere
spredning af coronavirus COVID-19, har bestyrelsen
besluttet ikke at afvikle en generalforsamling, hvor
mange mennesker mødes og udsætter sig selv og
hinanden for smittefare. Imidlertid er det i henhold

til vedtægterne nødvendigt, at vi afvikler generalforsamlingen inden udgangen af marts. Og det gør
vi så elektronisk – takket være Delegate, som på
rekordtid og med stor fleksibilitet har tilpasset en
digital platform præcis til vores specifikke formål.

Vi står med en helt ny virkelighed fuldstændigt betinget af coronavirus COVID-19.
Det er alt for tidligt at sige noget om, hvor vi lander. Lige nu handler det for skræmmende mange af Erhverv
Norddanmarks medlemmer om to centrale spørgsmål: Kommer jeg til at overleve denne krise? Og hvis:
Hvordan?
Det betyder naturligvis, at Erhverv Norddanmark i de kommende dage, uger og måneder vil arbejde med
noget helt andet end det, vi troede, ville være vores dagsorden.
Vi er i tæt dialog med de politiske beslutningstagere med henblik på iværksættelse af foranstaltninger, der i
størst mulig grad kan modvirke permanent tab af arbejdspladser. For os handler det i al sin enkelhed om at
sikre vores medlemmer de bedste muligheder for at drive virksomhed i den virkelighed, vi er i nu. Og den
virkelighed vi ser frem imod.
Den statslige indsats, vi har set den seneste tid, er forbilledlig. Men den vil ikke være nok. Det er også
nødvendigt med kommunale tiltag. De kan måske ikke rykke afgørende på situationen, men sammen med
de mange andre indsatser – fra statens, fra virksomhedernes og fra medarbejdernes side – kan de gøre en
forskel. En forskel, der er helt nødvendig.

I Aalborg kan det eksempelvis handle om en midlertidig nulstilling af dækningsafgiften
ledsaget af en aftale med de væsentligste udlejere, så pengene i videst muligt omfang,
kommer retur til de brugere af ejendommene, hvis arbejdspladser kan komme i fare
i Nordjylland generelt kan et middel være suspendering af gebyrer i forbindelse med blandt
andet byggesager
og nationalt kan det dreje sig om fremrykning af store anlægsinvesteringer i eksempelvis Den
Tredje Limfjordsforbindelse.

På vores nylige rådmandsmøde blev der talt meget om øget beskæftigelse som en af de store udfordringer i
Aalborg – og i regionen i det hele taget.
Efter Erhverv Norddanmarks opfattelse er vejen frem, at erhvervslivet i langt højere grad bliver inddraget og
får mindst lige så stor indflydelse som kommunen, når det gælder indsatsen for jobskabelse. Selvsagt med
et tilsvarende ansvar.
Det er tid til handling med en helt anden styrke og målrettethed, hvis vi for alvor skal komme nogen vegne
med jobskabelsen. Vi kan ikke forvente, at Aalborgs flotte udvikling som by i sig selv kan tiltrække virksomheder eller genere en betydelig organisk vækst. Der skal konkrete og omfattende initiativer til. Nordjyllands
geografiske placering i Danmark, og det forspring andre dele af landet hidtil har haft, indebærer, at vi skal
gøre det ikke bare bedre, men markant bedre.
Konkret mener vi, at det er nødvendigt med en jobskabelsesindsats, der i langt højere grad end i dag virker
uafhængigt af det kommunale system. Kommercielt drevet og på resultatkontrakt, men i fuld koordination
og samvirke med det kommunale system.
Vi ønsker, at den samlede indsats for tiltrækning af nye virksomheder til Aalborg etableres som en selvstændig
enhed, der også fysisk flyttes væk fra kommunen. Og som virker med ansvar over for en uafhængig bestyrelse
sammensat af lige dele repræsentanter fra kommune og erhvervsliv. Hensigten er at skabe en enhed, der
virker med klart definerede mål – og som finansieres af såvel kommunen som os.

Flere nordjyske kommuner er i gang med at introducere initiativer, der kan hjælpe erhvervslivet og dermed
medvirke til at bevare arbejdspladser. Det drejer sig blandt andet om

hurtigere betaling af leverandørfakturaer,
yderligere arbejdskraft til hurtig ekspedition af eksempelvis byggesager
og opfordringer til lokale indkøb.
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Formandens beretning

Vi vil arbejde for at etablere partnerskaber med regionens største virksomheder med henblik på facilitering af
dette initiativ. Vores hovedsponsor Spar Nord har allerede givet tilsagn om at være med. Og som det seneste
i denne forbindelse kan jeg offentliggøre, at Port of Aalborg – indtil for nylig kendt som Aalborg Havn – har
indgået en hovedpartneraftale med Erhverv Norddanmark med henblik på vores indsats for jobskabelse.
Det er for os ganske afgørende at have denne opbakning fra Spar Nord som regionens suverænt største
virksomhed – og fra Port of Aalborg som regionens uden sammenligning største infrastrukturvirksomhed.

Det har været nævnt før, men der er grund til at gentage: Erhverv Norddanmark er kun så stærk, som medlemmerne gør os.
Hvor stærkt det nordjyske erhvervsliv er, når vi er på den anden side af den aktuelle krise, kan ingen vide.
Men netop nu handler det om at understøtte de eksisterende arbejdspladser bedst muligt – og at
arbejde på tiden efter krisen.
Verden vil gå videre. Og Erhverv Norddanmark vil være der – også når coronavirus COVID-19 er fortid.

Der er i dag rigtig mange erhvervsorganisationer i Aalborg og i regionen – uden at dette reelt beror på
forskellige interesseflader. Det er derfor for os et organisatorisk mål, at Erhverv Norddanmark kan tale på
vegne af det samlede aalborgensiske og nordjyske erhvervsliv.
Om generalforsamlingen vil, vil vores vedtægter blive tilpasset, at vi får mulighed for at optage andre
erhvervsforeninger som medlemmer med særlig status og repræsentation i vores bestyrelse.

Med afsæt i en positiv forventning til dette har Erhvervsnetværk 9220 valgt at indgå en strategisk
samarbejdsaftale med Erhverv Norddanmark. Dette indebærer, at Erhverv Norddanmark kan repræsentere
Erhvervsnetværk 9220 og denne forenings medlemmer i de relationer, vi indgår i – for eksempel Aalborg
Erhvervsråd – og at Erhvervsnetværk 9220 får mulighed for at gøre sine interesser gældende i disse sammenhænge. Tilsvarende kan vi lægge Erhverv Norddanmarks kraft og medlemmer ind i Erhvervsnetværk 9220s
indsats inden for klima, bæredygtighed og miljø.
Vi ser frem til ved fælles kraft at udvikle Aalborgs og Nordjyllands erhvervsliv yderligere.
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Væsentlige begivenheder

21. marts 2019

Ny formand og nye kræfter
I forbindelse med generalforsamlingen tog Erhverv
Norddanmark afsked med erhvervsmægler Steen
Royberg på formandsposten.
Det konstituerende møde valgte efterfølgende
advokat Rasmus Haugaard som ny formand.
Nye som medlemmer af bestyrelsen valgte
generalforsamlingen de hidtidige suppleanter
administrerende direktør Michael Lundgaard
Thomsen fra Aalborg Portland og stormagasinchef
Anja Kibsgaard fra Salling, mens nye suppleanter
blev administrerende direktør Henrik Lundum,
NOVI, og direktør Christina Ørskov, Orskov Yard.

Den nye formand

Rasmus Haugaard
Siden 2006 partner i HaugaardBraad Advokatpartnerselskab med primære kompetenceområder inden
for erhvervsret, fast ejendom og offentlige
myndigheders forhold.
Cand.jur. fra Aarhus Universitet (2001),
ph.d. fra Aarhus Universitet (2005).
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21. marts 2019

De nye bestyrelsesmedlemmer

Michael Lundgaard Thomsen
Siden 2013 Managing Director hos Aalborg Portland A/S. Tidligere blandt
andet Global Operations Manager (2003-06) og CEO (2006-13) for
Siemens Flow Instruments A/S, Factory Manager/COO hos Linak A/S
(2001-03), Director of Production hos Sauer-Danfoss A/S (1999-2001) og
Supply Chain Manager hos Danfoss Fluid Power Inc., USA (1997-99).
Master of Science in Manufacturing Management and Systems fra Aalborg
Universitet (1989), HD i Organisation & Innovation fra Syddansk Universitet
(1997) og ‘Executive MBA in Change Management fra Aarhus Business
School (2001).

Anja Kibsgaard
Siden 2014 stormagasinchef/Senior Director hos Salling. Tidligere
blandt andet salgschef hos Magasin Aalborg (2000-04), Operation
Manager hos Magasin Aarhus og Odense (2004-10) samt Store
Manager Magasin Aarhus (2010-14).

Fra halvkedelig industriby....
Der er tradition for, at der til generalforsamlingen er en gæst på talerstolen, oftest en førende
personlighed fra erhvervslivet eller en
landspolitiker. Denne gang blev det ”både og”,
idet gæstetaleren var Brian Mikkelsen, der var
konservativt medlem af Folketinget 1994-2018
og i flere omgange minister. I dag er han
administrerende direktør for organisationen
Dansk Erhverv, der er vores nære og gode
samarbejdspartner.
Brian Mikkelsen indledte med at sige, at
Aalborg har udviklet sig fra en ”halvkedelig
industriby” til en blomstrende by med en
imponerende udvikling og ”et fantastisk
universitet”. Og han understregede flere
gange, at han ud fra fremgangen i byen og i
dens virksomheder er optimistisk for både
Aalborgs og Nordjyllands vedkommende.

Uddannet ved Detailhandelsakademiet på Næstved Handelsskole;
desuden diverse ledelseskurser. Organisationserfaring fra blandt
andet Aarhus Cityforening (2010-14) og Aalborg Cityforening (2015-).

Henrik Lundum
Siden 2016 administrerende direktør for NOVI. Tidligere blandt andet
interim-direktør i det tyske selskab AMBIENTEdirect GmbH,
interim-CEO i Stylepit samt CEO i Falck Healthcare A/S, Healthcare
Danmark A/S og DCS Group A/S. Erfaring fra bestyrelsesarbejde i en
række selskaber.
HD(A) og HD(R) fra Aalborg Universitet (1995 og 1997) samt E-MBA i
Business Strategy fra Business Institute (2017).

Christina Ørskov
Medejer af Orskov Yard A/S i Frederikshavn; tilknyttet virksomheden
siden 2003; fra 2016 den ene af dens to direktører; direktør og
direktionsmedlem fra marts 2019, hvor hendes direktørkollega blev
administrerende direktør; udpeget som kommende bestyrelsesformand, når den nuværende fratræder.

6. juni 2019

Velkommen til det nye nordjyske hold
Danmark har fået et nyt Folketing og dermed er
Nordjylland blevet udstyret med et nyt hold
landspolitikere valgt i denne del af riget. Omkring en
tredjedel af de velkendte ansigter er skiftet ud
og i lighed med 2015-valget er der sket en vis
foryngelse af det nordjyske hold. Nok så markant er
der nu godt 40 procent kvinder på tinge.
Som erhvervslivets talerør har vi et tæt med
politikerne. Fra byråd og regionsrådet til Folketinget

og Europaparlamentet. Vi har ingen partipolitisk
farve, men samarbejder med alle, der kan gå ind for
vores arbejdsgrundlag: Aktivt at medvirke til, at
Nordjylland er attraktiv at drive og udvikle virksomhed
i. I sagens natur er vores fokus og vi har i valgkampen
særligt hæftet os ved de løfter, som de nu valgte politikere har afgivet inden for dette felt. De kan være sikre
på, at vi nok skal holde dem fast på erhvervsrelaterede,
som de fremhævede i valgkampen.

Uddannet på Frederikshavn Handelsskole. Siden 2018 medlem af
bestyrelsen for DI-Vendsyssel.
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3. september 2019

25. juni 2019

Aalborg stadig bedst blandt storbyerne

Færre skåltaler, mere samarbejde
En stor delegation var på besøg i Hjørring for at
drøfte ikke mindst nordjysk sammenhængskraft.
I sin velkomst opfordrede Erhverv Hjørrings formand
Henrik Willadsen til ”færre skåltaler og mere samarbejde”, hvilket var helt i tråd med betragtningerne
fra Hjørrings borgmester Arne Boelt. Han gav en god
indføring i erhvervssamarbejde i Nordjylland, sådan
som det blandt andet finder sted i kommunekontaktrådet, Business Region North Denmark og det
nordjyske.
Formand Rasmus Haugaard understregede det hensigtsmæssige og nødvendige i, at de to erhvervsorganisationer tidligere på året indgik et samarbejde, som handler om fælles snitflader, når det gælder den
erhvervsmæssige udvikling i den nordjyske region. Og han sagde uddybende:

“Vi savner tit og ofte det overordnede blik på tingene. At vi bevæger os væk fra den snævre, lokale

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. Det seneste par år har
udviklingen været rigtig god og Aalborg er stadig
– endda med stor margin – den af Danmarks fire
storbyer, der tilbyder erhvervslivet de bedste
arbejdsvilkår. Når vi tager Aalborg Kommunes
geografiske 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 et endnu bedre resultat i 2020.
Den nordjyske kommune, der har oplevet størst
fremgang, er Thisted med et avancement fra
nr. 50 til en 6.-plads.

Nr. 69

Nr. 45
Nr. 51

2017

2018

2019

Også Brønderslev (fra nr. 45 til 27) og Vesthimmerland
(fra nr. 46 til 29) er gået markant frem. Endelig
fastholder Rebild sin plads som nr. 32, mens der er
tilbagegang for de øvrige nordjyske kommuner.

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 have blik for det, der ligger inden for ‘sognets’ grænser.
Det gik en gang, men sådan er det ikke længere”
2. september 2019

Spar Nord-loungen i Arena Nord dannede rammen, da
erhvervsfolk fra Aalborg og Frederikshavn mødtes for at
drøfte erhvervsudvikling. Frederikshavns borgmester
Birgit S. Hansen talte i sit indlæg om nødvendigheden af at
stille skarpt på en nordjysk dagsorden:

Vi tør godt se op og ud

“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. Som et konkret eksempel på en nordjysk dagsorden
nævnte hun Den Tredje Limfjordsforbindelse:
“50 procent af fiskeriet udgår fra Nordjylland med Skagen som
landets største 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 positioneret os rigtig
stærkt og jeg tror på, at vi kommer i mål med det”.

23. september 2019

Rekord til Nordjysk Åbningsdebat
Selvom Den Tredje Limfjordsforbindelse ikke var
på arrangørernes dagsorden, var den med formand
Rasmus Haugaards ord alligevel ”elefanten i lokalet”, da et rekordstort publikum mødte de nordjyske
folketingsmedlemmer til Nordjysk Åbningsdebat.

“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.”

Vi har tradition for stort fremmøde fra politikerside
og det kunne vi også glæde os over denne gang,
hvor alle nyvalgte på nær statsministeren mødte
op. Vi savnede desuden minister Rasmus Prehn,
der sammen med Mette Frederiksen var til FNmøde, og Dansk Folkepartis Lise Bech, men ellers
var det den stærkeste holdopstilling i adskillige år.
Og nu med flere nordjyske ministre i panelet.
”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 overskrifterne ”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:
Beretning
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26. september 2019

Globalisering, omstilling og vækst som den røde tråd
På overfladen har en rederigigant, et operahus og en radio- og tv-station med public serviceforpligtelse måske
ikke så meget med hinanden at gøre. Ikke desto mindre var overskriften ”Globalisering, Omstilling og Vækst”
den røde tråd gennem hele programmet for den sjette udgave af en intensiv erhvervstur til København.

Der 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 største 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 Maria 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 programpunkt var et besøg på den georgiske ambassade i Danmark, hvor
ambassadør Gigi Gigiadze fortalte om investeringsmuligheder i Georgien.
18. oktober 2019

Sårbarheden er fortsat ekstrem
Nordjyske Stiftstidende skrev oktober 2019 om et
nyt samarbejde mellem Nordjyllands Beredskab,
politiet, Vejdirektoratet og Limfjordstunnelens
beredskab; et samarbejde, der skal sikre hurtigere
afhjælpning i forbindelse med uheld i tunnelen.
Denne indsats ligger i direkte forlængelse af et
initiativ, som vi tog for et års tid siden. Her samlede
vi efter en trafikdebat på DR/P4 gode kræfter fra
blandt andet radiostationen, Nordjyllands Politi,
Nordjyllands Trafikselskab, Vejdirektoratet,
Aalborg Kommune, Aalborg og Omegns Vognmandsforening samt Aalborg-Nørresundby Kørelærerforening for at drøfte, hvad vi kan gøre for at fremme
bedre trafikafvikling. Mens vi venter på Den Tredje Limfjordsforbindelse. Et af de virkemidler dette forum
har drøftet, er hurtigere indsats ved selv mindre uheld, så der ikke i samme omfang som nu opstår ofte
meget omfattende kødannelser, selvom hændelsen i sig selv er begrænset og ikke burde resultere i de store
forsinkelser.
Lige så glædeligt det er, at der nu bliver igangsat et målrettet forsøg, lige så bekymrende er det, at der ikke
i Folketinget er taget konkrete skridt til at få Den Tredje Limfjordsforbindelse på finansloven. Det centrale
er fortsat sårbarhed – uanset hvor meget og hvor hurtigt der bliver ryddet op i tunnelen. Det er nødvendigt
med flere limfjordsforbindelser, hvis vi for alvor skal kunne afhjælpe store forsinkelser på både gods- og
persontransport. Og i vores optik er der ingen tvivl om, at Den Tredje Limfjordforbindelse skal være en
vestlig forbindelse, så der skabes ægte alternative transportveje til, fra, i og omkring Aalborg. Det gøres ikke
med en udvidelse af det eksisterende tunnelanlæg, men det er godt at vide, at der nu bliver gjort en ekstra
indsats for at mindske trafikale hindringer – mens vi venter på Den Tredje Limfjordsforbindelse.

6. december 2019

Mange nye eksportkontakter
Ét af vores fokusområder er at skabe et bedre forretningsgrundlag for nordjyske virksomheders
internationale relationer. Det sker konkret gennem udvikling af stærke relationer med handelskamre
og tilsvarende samarbejdspartnere på udvalgte markeder. Aktuelt har vi disse eksportkontakter:
Helsinki Region
Chamber of Commerce

Invest in Italy/Lombardy
(Promos Italia – Agenzia italiana
per l’internazional-izzazione)

Barcelona Chamber of Commerce
(Cambra Barcelona)

Georgian Embassy in Denmark –
Georgian Chamber of Commerce
and Industry

Moldovan Consulate in Denmark (Consulatul
Republicii Moldova in Regatul Danemarcei)

West Sweden Chamber of Commerce
(Västsvenska Handelskammaren
Göteborg)

Danish-German Chamber of
Commerce (Deutsch-Dänische
Handelskammer)

Chamber of Commerce in Amsterdam
(KVK Amsterdam)

British Chamber of Commerce
in Denmark

Sermersooq Business Council
(Sermersooq Business
Councilimut tikilluarit)

Oslo Chamber of Commerce

Danish-American Business Council
Los Angeles

Iceland Chamber of Commerce
(Viðskiptaráð Íslands)

Embassy of Pakistan in Denmark

7. januar 2020

Nytårskur med Aalborgs borgmester

Årets nytårskur, der samlede 500+ deltagende, blev
indledt med Spar Nords administrerende direktør
Lasse Nybys økonomiske vejrudsigt for den
nordjyske erhvervsudvikling. Foruden en forventning om fremgang i lavere gear nævnte han blandt
andet, at beskæftigelsen i Nordjylland halter efter
resten af landet, hvilket kommer til at skabe økonomiske udfordringer. Dagens hovedtaler var Aalborgs
borgmester Thomas Kastrup-Larsen, der
konkretiserede forventninger og udfordringer i det
nye år. Han lagde særlig vægt på infrastruktur, jobvækst og faciliteter til virksomhederne – og nævnte i
den sammenhæng tre ønsker til 2020: Beslutning om
Den Tredje Limfjordsforbindelse, at der for alvor kommer gang i jobvæksten samt at developere bygger
mere til produktion, lager og kontor. Nytårskuren blev
afsluttet med debat om erhvervsudviklingen lokalt og
regionalt – med deltagelse af Thomas KastrupLarsen, studieleder Carsten Frank Jørgensen fra
UCN, Lasse Nyby, ansvarshavende chefredaktør
Søren Christensen fra Nordjyske Medier samt Rasmus
Haugaard.
Beretning
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Geografisk fordeling af medlemmerne

Nye medlemmer

• Dansk Revision Aalborg A/S: Revisor, cand.merc. Isabel Overvad Olsen (Trademark)
• Dansk Revision Aalborg A/S: Revisor, Cand.merc.aud. Rikke Lund (Trademark)
• Delegate A/S: Partner & CEO Jakob Schou og afdelingsansvarlig Malthe Kirkhoff Stougaard

Erhverv Norddanmark har kun den styrke, medlemmerne giver os. Derfor bestræber vi os på til stadighed
at øge antallet af medlemmer – og dermed den kraft, hvormed vi kan gøre erhvervslivets synspunkter
gældende. Dette er vores nye medlemmer i perioden 2019-20:

• Den Rene Linie: Direktør René Gregersen
• Det nye sort: Kommunikationschef og Partner Mette Schneider Mølgaard
• DigiMedia ApS: Direktør Thomas Kristiansen
• dkflag.dk: Direktør Claus Bruun Christensen
• Eico A/S: CEO Michael Jacobsen
• El-installatør Tommy Johannessen: Aut. Elinstallatør Tommy Johannessen

• A/S J. Lauritzen’s Eftf.: General Manager Lars Frost Andreasen

• Epoka A/S: Direktør Hans Henrik Stenild

• Add Value ApS: Adm. direktør Thomas Secher

• Erhverv Norddanmark: Eksportmedarbejder Matias Berntsen (Trademark)

• Advokatfirmaet Vingaardshus A/S: Advokat Lasse Schwartz Jørgensen (Trademark)

• Erhverv Norddanmark: Kommunikationsmedarbejder Nadja Glavind Toft (Trademark)

• Advokatfirmaet Åse Gahner Klemmensen: Advokat, mediator Åse Gahner Klemmesen

• Event Fabrikken: Direktør Andreas Lynnerup

• Ambercon A/S: Adm. direktør Torben Enggaard

• Frugt Karl Engros ApS: Direktør Karl Henrik Frederiksen

• Anders Koefoed (senior)

• FF Skagen ApS: Controller & Logistikchef Peter Hansen

• Andersen Consult ApS: CEO Lars Siggaard Andersen

• Garant Tæppeeksperten A/S: Indehaver Jan Engmark

• Anette Møller (senior)

• Georgiens Ambassade: Konsul Ketevan Markozia

• Anne Villemoes: Kommunikationsrådgiver Anne Villemoes

• Global Tours: Ejer Sanne Petersen

• Arkitektfirmaet Hovaldt: Direktør Dorte Hovaldt

• Gaardboe-Jensen Holding ApS: Direktør Rikke Gaardboe

Øvrige
Trademark Future
Lounge

3%

49 %

Medlemssammensætning

42 %

Virksomhedsstørrelse

10%

Senior

13%

Virksomheder

74%

9%
0-9
medarbejdere

10 - 100
medarbejdere

100+
medarbejdere

• B Group Denmark A/S: Direktør Dennis Jensen

• Hammer & Høyer A/S: Direktør Michael Hammer

• Backyard Living A/S: Direktør Søren Skovgaard Larsen

• Himmerland Golf & Spa Resort: CEO Mark Bering

• Bentax ApS: Direktør Søren Hansen

• IFCS A/S: Communication Manager Helene Gottschalk (Trademark)

• Beierholm: Statsaut. revisor Martin Ødum Madsen (Trademark)

• InnoNovel: Indehaver Nicolaj Klit

• Biotech Innovation ApS: Adm. direktør Lars Leth Pedersen

• Innovationsfonden: Program Officer Peter Sperling

• Blue Room Production: Fotograf Louise Dybbro (Trademark)

• Jarsbo Contemporary Art: Galleriejer, kunsthandler og kurator Gitte Jarsbo

• Brasserie & Restaurant NO76 ApS: Administrator Kent Andersen

• JCD A/S: Direktør Jørgen Bønsdorff

• Brdr. Davidsen Rute & Turist Service A/S: Direktør Elin Andersen

• Jyske Bank Erhvervscenter Nordjylland: Erhvervspartner Peter Lund Jensen (Trademark)

• Bygma Aalborg SV: Direktør John Y. Nielsen

• Keflico A/S: Adm. direktør Mads Stenstrop

• CADSYS Scandinavia ApS: Adm. Direktør Ricco Busk

• Kimbo A/S: Indehaver-Direktør Kim Jacobi Nielsen

• Cafe Peace ApS: Direktør Anne Marie Kønig

• Kinnarps A/S: Account Manager Anders Nygaard Bramming

• Carmé ApS: Direktør Ole Frølich

• KN Fuge og Bygningsservice ApS: Indehaver Rene Petersen

• Clive Ruder: Iværksætter Clive Ruder

• KPMG Aalborg: Ass. manager Tobias Kristensen (Trademark)

• CM Transport A/S: Adm. direktør Malte Skinbjerg

• Kompas Hotel Aalborg: Direktør Bo Kikkenborg

• Conexco: Rådgiver Christoffer Ulf

• Kongerslev Kalk A/S: Direktør Lars Stig Andersen

• Conexco: Rådgiver Christoffer Ulf (Trademark)

• Konsulenthuset Ballisager A/S: Regionschef Ann Berry

• Curia Aalborg ApS: Chefkonsulent Søren Boye (Trademark)

• kontormøbler.dk: Direktør Torben Møller

• Danske Andelskassers Bank A/S - Erhverv: Storkundechef Annitta Kjær Hedegaard

• Krone Vinduer A/S: Direktør Kaj Bundgaard

• Danske Bank: Acquisition Manager Kristoffer Dige (Trademark)

• Kølemadsen A/S: Direktør Jens Lund Madsen

• Danske Bank: Business Advisor Malene Riis Arendal (Trademark)

• Legatmodtager Anders Noer Lundum (Trademark)
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• Legatmodtager Jeppe Tylvad Christensen (Trademark)

• Sambyg A/S: Direktør/ejer Jesper Nyborg

• Legatmodtager Kristina Bennetsen (Trademark)

• Scan Shipping A/S: Traffic Manager Per Iversen

• Legatmodtager Søren Lund (Trademark)

• Scheelsminde A/S: Ejer og adm. direktør Anemette Bühlmann

• Lene Bremer: Ejer Lene Bremer

• Skovsmose ApS: Stifter Nicolai Skovsmose

• leogriffin.dk: Veteran Design Director Leo Griffin

• Stiholt A/S: CEO Henrik Bruun Nielsen

• Linde & Partners Kapitalrådgivning A/S: Direktør Claus Linde

• Stokholm Engineering ApS: Direktør Kurt Stokholm

• LitteraTurpasset: Stiftende direktør Christian Klitholm

• Sundby-Hvorup Boligselskab: Direktør Jens Erik Grøn

• Logimatic: Logistikkonsulent Thomas Severinsen (Trademark)

• SushiMania (Lagrolet ApS): Indehaver Nathalie Kühl

• Lund HR ApS: Indehaver og Headhunter Flemming Lund

• SystemGruppen A/S: Adm. direktør Olafur Birgisson

• Lundsøe Køl & Frys A/S: CEO Søren Søe Larsen

• Sydbank: Erhvervsrådgiver Jonas Kirkelund Kristensen (Trademark)

• Lykkebo A/S: Direktør Freddy Alex Claesen

• Søgaards Bryghus ApS: Direktør Claus Søgaard

• M4 Group ApS: Indehaver Tom Mørch

• Teater Nordkraft: Kommunikationschef Helen Steensbæk Schrøder

• Maskinfabrikken Esko A/S: Direktør Søren Esko Nielsen

• Teater Nordkraft: Kommunikationschef Helen Steensbæk Schrøder (Trademark)

• Military Work: Regionschef Thomas N. Jacobsen

• TJ Boligadministration: Direktør Johan Lorascheimann

• Montes A/S: Direktør/Business Consultant Carsten Nedergaard

• Tommy Telt ApS: Direktør Tommy Telt

• MPV Management ApS: Direktør Mads Peter Veiby

• Topmeetings ApS: Direktør Jane Pilgaard

• Myggens ApS: Ejer Martin Mygdam

• TradeXplore: Direktør Henrik Thingholm Kristoffersen

Medlemsudvikling
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Service

Handel

• N.O. Jensen A/S: Direktør Søren Bohl Nielsen

• Treco A/S: CEO Lars Vadsholt Jørgensen

• Nadias Sandwich ApS: Direktør Adnan Jabr

• Ungbo Danmark A/S: Direktør Morten Myrhøj Kristensen

• NLP-Aalborg & Ennagraminstituttet: Indehaver Morten Gelbek Andreasen

• Valhal Connect: Salgschef Christian Skovgaard (Trademark)

• NLP-Akademiet: CEO ejer Mette Randorff

• Vermund Larsen A/S: Adm. direktør Per Buus

• Nordic Leasing A/S: Direktør Ernst Outzen

• Vest Event Group ApS: Indehaver Martin Svendsen

• Nordvestjysk Elservice ApS: Indehaver Søren Olsen

• Vivabolig Boligadministration: Direktør Lotte Bang

• Nordjysk Stilladsudlejning A/S: Direktør Preben Korsgaard

• Værksted 1: Direktør Kurt Gregersen

• Orskov Yard A/S: Direktør Christina Ørskov
• Patrade: Assistant Attorney Alexander Gantzler (Trademark)
• Patrade: European Trademark & Design Attorney Søren Hansen (Trademark)
• PODI: Partner Henrik Thomsen
• PJ Skovværktøj ApS: Direktør Michael Manniche
• Poul Anker Harum (Senior)
• Pølsedrengene ApS: Indehaver og medejer Erik Mikkelsen
• Rokkedal Energi ApS: CEO Anja Møller
• S. P. Jensen A/S: Indehaver Morten Hybertz Bak

Produktion

6%
Offentlig, kultur
& Idræt

• Wicotec Kirkebjerg A/S: FM Manager Peter Kristensen
• Wieben Design A/S: Direktør John Wieben Rasmussen
• Aalborg Gulvservice ApS: Indehaver Jan Engmark
• Aalborg Handelsgymnasium HHX: Lektor Teis Brøting (Trademark)
• Aalborg Handelsgymnasium: Lektor Dennis Jensen (Trademark)
• Aalborg Tolkeservice: Ejer og direktør Claude Munyamanzi
• Aalborg Universitetshospital: Sygeplejerske Anette Teisen (Trademark)
• Aalborg Universitetshospital, IT: IT-projektleder Karen Hedegaard
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Repræsentationer

Erhverv Norddanmark i tal
Erhverv Norddanmark
er grundlagt som Guds
Legems Lav senest i

1431
- deriblandt

483

virksomheder
Vi har medlemmer i

Ved årsskiftet havde
organisationen

656
medlemmer

Erhverv Norddanmark har en række mærkesager, vi kæmper for. Det har vi altid haft – og gjort. For et halvt
årtusinde siden handlede det om de ting, der optog købmændene i Aalborg, mens det nu er emner med
bred interesse for erhvervslivet og den region, det er en del af.
Vores indsats kommer blandt andet til udtryk gennem repræsentation i en vifte af eksterne råd, nævn,
udvalg og fonde, hvor vi repræsenterer erhvervslivets interesser. Det sker gennem medlemmer af
bestyrelsen og øvrige medlemmer af organisationen.
Uddannelse er en hovedhjørnesten for os – og har været det siden vi i 1870’erne var med til at grundlægge
Aalborg Handelsskole. Efterfølgende har vi blandt andet engageret os i etableringen af den internationale
afdeling på Skipper Clement Skolen, ligesom vi på forskellig vis er repræsenteret i både University College
Nordjylland og Aalborg Universitet.
Vores engagement i erhvervslivet er også meget omfattende. Det spænder fra formandskabet for Aalborg
Erhvervsråd over en række kommunale råd og udvalg til Det Grønlandske Hus i Aalborg, Interforce Region
Nordjylland og Komitéen for en 3. Limfjordsforbindelse.nu.
Endnu et centralt område er kultur og sport. Her er vi blandt andet repræsenteret i bestyrelserne for
Aalborg Kongres & Kultur Center, Kunsten Museum of Modern Art, Utzon Center, Springeren Maritimt
Oplevelsescenter og Ordkraft, ligesom vi er at finde i eksempelvis Elite Sport Aalborg og Aalborg Zoos
bygge- og udviklingsfond.

Medlemsvirksomhederne
har omkring

50.000

Aalborg Handelsskole

medarbejdere

- og i yderligere

nordjyske
danske
10
9 kommuner
kommuner
af de
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Repræsentationer

Uddannelse
• Hasseris Gymnasium - bestyrelse:
Dommer Helle Dietz, Retten i Aalborg
• Skipper Clement International School - Advisory Board:
Direktør Karen Melson, KM Consult
• University College Nordjylland - uddannelsesudvalget for eksport- og markedsføringsuddannelserne:
Direktør Jens Uggerhøj, Uconnect
• Aalborg Handelsskole - bestyrelse:
Direktør René Daarbak, Mogens Daarbak A/S og HR Manager Charlotte Rye Akselsen, Tibnor A/S
• Aalborg Kommune - uddannelsesråd:
Forhenværende direktør Michael Johansson, Tech College Aalborg
• Aalborg Sportshøjskole - repræsentantskab:
Særlig rådgiver Steen Bjerre, kommunikationsministeriet.dk
• Aalborg Universitet - aftagerpanel HA- og cand.merc.-studierne:
HR-chef Marlene Krogh, Redmark
• Aalborg Universitet, Samfundsfagligt Fakultet - bestyrelse:
Partner Rasmus Haugaard, HaugaardBraad

Erhvervsliv
• Det Grønlandske Hus i Aalborg - bestyrelse:
Adm. direktør Peter Freiesleben, System Cleaners A/S
• International House North Denmark - Advisory Board:
Direktør Kurt Bennetsen, Erhverv Norddanmark
• Interforce Region Nordjylland:
Direktør Kurt Bennetsen, Erhverv Norddanmark
• Invest in Aalborg - ambassadørkorps:
Partner Rasmus Haugaard, HaugaardBraad
• Komitéen for en 3. Limfjordsforbindelse.nu:
Erhvervsmægler Steen Royberg, Nordicals
• Nordjysk Ledelsespris - jury:
Direktør Torben Abildgaard, Curia Management
• Nordjysk Ledelsespris - styregruppe:
Direktør Kurt Bennetsen, Erhverv Norddanmark
• Projekt Grøn Butik:
Direktør Kurt Bennetsen, Erhverv Norddanmark
• Vandets Hus:
Direktør Kurt Bennetsen, Erhverv Norddanmark
• Vækstbyer i Aalborg Kommune:
Direktør Kurt Bennetsen, Erhverv Norddanmark
• Aalborg Erhvervsråd - formandskabet:
Partner Rasmus Haugaard, HaugaardBraad; stormagasinchef Anja Kibsgaard,
Salling (suppleant)
• Aalborg Erhvervsråd - Iværksætterpuljen:
Direktør Kurt Bennetsen, Erhverv Norddanmark

• Aalborg Kommune - integrationsråd:
HR Manager Anne Strandquist, Desmi A/S
• Aalborg Kommune - Rådet for Bæredygtighed:
Direktør Kurt Bennetsen, Erhverv Norddanmark
• Aalborg Kommune - rådgivende udvalg for beskæftigelsesindsatsen:
HR Business Partner Mette Mikkelsen, Siemens Gamesa

Medier
• TV/2 Nord - repræsentantskab:
Direktør Kurt Bennetsen, Erhverv Norddanmark
• Aalborg Medieselskab af 2002 ApS - bestyrelse:
Partner Rasmus Haugaard, HaugaardBraad

Kultur og sport
• Elite Sport Aalborg - eliterådet:
Særlig rådgiver Steen Bjerre, kommunikationsministeriet.dk
• Fonden til bevarelse af gamle Aalborghuse - bestyrelse:
Forhenværende direktør Henrik Schou, Spar Nord Bank A/S
• Kunsten Museum of Modern Art - bestyrelse:
Direktør John Lundsgaard, Spar Nord Bank A/S
• Ordkraft - bestyrelse:
Direktør Jens Uggerhøj, Uconnect ApS.
• Springeren Maritimt Oplevelsescenter - bestyrelse:
Direktør Troels Severinsen, Logimatic
• Utzon Center - bestyrelse:
Direktør John Lundsgaard, Spar Nord Bank A/S
• Aalborg Kongres & Kultur Center - bestyrelse:
Erhvervsmægler Steen Royberg, Nordicals
• Aalborg Slotsteater - bestyrelse:
Forhenværende direktør Anita Møller, Erhverv Norddanmark
• Aalborg Zoos bygge- og udviklingsfond - bestyrelse:
Advokat Anders Hjulmand, HjulmandKaptain

Andre
• Danmarks-Samfundet:
Direktør Kurt Bennetsen, Erhverv Norddanmark
• 4. maj Kollegiet - bestyrelse:
Forhenværende direktør Anita Møller, Erhverv Norddanmark
• 4. maj Kollegiets Venner - bestyrelse:
Direktør Kurt Bennetsen, Erhverv Norddanmark
• P.P. Hedegaards Fond - bestyrelse:
Erhvervsmægler Steen Royberg, Nordicals og direktør Kurt Bennetsen, Erhverv Norddanmark
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FN’s verdensmål

Da Erhverv Norddanmark i september 2019 under Aalborg Bæredygtighedsfestival holdt morgenmøde
om FN´s 17 Verdensmål i et erhvervsmæssigt perspektiv, var det med blandt andre prodekan Jakob
Stoustrup fra Aalborg Universitet på podiet. Han satte 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.”
FN’s 17 verdensmål – og deres delmål – for bæredygtig udvikling blev vedtaget af 193 stats- og regeringsledere
på et FN-topmøde i 2015. Den hidtil uset ambitiøse og transformative udviklingsdagsorden trådte i kraft i
2016 og skal frem til 2030 sætte verdens kurs mod en mere bæredygtig udvikling for mennesker og Jord.
Verdensmålene sætter naturligvis også deres præg på vores dispositioner. I et erhvervsperspektiv er blikket
således rettet særligt mod dette:

Styrkelse af kvinders
rettigheder og muligheder
samt større ligestilling er
afgørende for at fremskynde
en bæredygtig udvikling.

Vedvarende økonomisk vækst
gennem højere produktivitet
og teknologiske gennembrud.
Fokus på politikker gunstige
for iværksætterkultur
og jobskabelse.

Teknologisk udvikling er nøglen til
varige løsninger på økonomiske
og miljømæssige udfordringer,
eksempelvis gennem nye
arbejdspladser og fremme
af energieffektivitet.

Deling af ideer og fremme af innovation gennem bedre adgang

Garanti for adgang til sikre og
til teknologi
billige boliger.
Investeringerog
i viden. Et globalt, regelbaseret handelssystem
offentlig transport,
fair oggrønne
åbent for alle gennem mere international handel.
offentlige rum og forbedring
af byplanlægning og -styring
med mere inddragelse.

Arrangementer

Erhverv Norddanmark gennemfører hvert år et stort udbud af arrangementer af
særlig interesse for vores medlemmer. Nogle har mange deltagere, mens andre
retter sig mod en snævrere kreds. Fælles for flertallet af dem er, at de kombinerer
det faglige, det underholdende og det sociale.
Dette er et udsnit af det seneste års flere end 30 arrangementer,
der samlede knap 4.000 deltagere:
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Arrangementer

Bæredygtighed i et forretningsmæssigt perspektiv

Generalforsamling 2019

Gæstetalen blev holdt af Brian Mikkelsen, konservativt medlem af Folketinget 1994-2018, flere gange
minister og i dag administrerende direktør for Dansk Erhverv.

Den store tech-revolution

Sammen med IDA Lederforum satte vi fokus på Kinas fremadstormende tech-virksomheder med indlæg af Bjarke
Wolmar, Vice President for Thinkers50, og erhvervsjournalist, forfatter og Kina-specialist Christina Boutrup.

Hvad er egentlig meningen?

I samarbejde med Aalborg Universitet stillede vi skarpt på det vækstpotentiale, der forløses, når universitet
og erhvervsliv samarbejder. Indlæg af adjungeret professor ved Aalborg Universitets institut for uddannelse, læring og filosofi Morten Albæk og AAU-adjunkt i innovationsledelse Jimmi Normann Kristiansen.

På den anden side af Brexit

Under Aalborg Bæredygtighedsfestival fokuserede vi på FN´s 17 Verdensmål i et erhvervsmæssigt perspektiv. Prodekan Jakob Stoustrup fra Aalborg Universitet talte om fup og fakta, mens eksempler på konkret
handling blev leveret af Bconzept, Jysk Energi, Sushimania, Ecobility, Pond og Kirkegaard Consult.

Nordjysk Åbningsdebat 2019

I samarbejde med Nordjyske Medier og den vanlige kreds af partnere indbød vi endnu en gang til Nordjysk
Åbningsdebat, der havde rekordstor deltagelse både fra politikere og publikum.

A.P. Møller - Mærsk, Operahuset, DR Byen og den georgiske ambassade var de fire stop på årets erhvervstur
til København – også denne gang med deltagerrekord.

Erhvervstur

A.P. Møller - Mærsk, Operahuset, DR Byen og den georgiske
ambassade var de fire stop på årets erhvervstur til København
– også denne gang med deltagerrekord.

Sammen med Spar Nord Bank satte vi den danske ambassadør i Storbritannien stævne til en aktuel.
Foruden ambassadør Lars Thuesen var der indlæg af tidligere Goldman Sachs-partner Bobby Vederal og
Spar Nord Banks cheføkonom Jens Nyholm.

Nordjysk Erhvervsudvikling I

Vi sendte en delegation til Hjørring til debat med Hjørrings borgmester Arne Boelt og viceborgmester
Henrik Jørgensen – efterfulgt af en tur i Hjørring Revyen.

Hvidvaskens anatomi
Seniorrådgiver Lars Krull fortalte om, hvordan hvidvaskning opstår og hvordan det bliver stoppet.

Dimittendmatch og vækst

Morgenarrangement med indsigt i, hvad der kan motivere studerende til at søge job og hvilke begrundelser
virksomhedslederne kan have, når de vælger ikke at ansætte dimittender. Desuden belysning af muligheder
for at nedbringe ledigheden og øge beskæftigelsen blandt dimittender.

USAs ambassadør på besøg
Den amerikanske ambassadør Carla Sands var æresgæst til et
arrangement under The Tall Ships Races i Aalborg. Efter indlæg fra
ambassadøren var der paneldebat om eksport til og samhandel
med ikke mindst USA – og afslutning på skibet Gulden Leeuw.

Fra stor by til storby

Vi var medarrangør af en større visionsdebat med bud på, hvordan Aalborg kan se ud om 25 til 50 år.

Er Danmark klar til fremtiden?

Tv-vært og redaktør Clement Kjersgaard satte luppen på de udfordringer, Danmark står over for inden for
områder som teknologi, klima og vækst.

Nytårskur 2020

Endnu en gang indledte vi året sammen med Aalborgs borgmester og 500+ deltagere.

Tætpakket fredagstur til Amsterdam

Trademark-medlemmernes heldagstur til Amsterdam bød blandt andet på bæredygtig byudvikling,
innovativ transport og socialt samvær.

Nordjysk Erhvervsudvikling II

I Spar Nord-loungen i Arena Nord i Frederikshavn blev der talt om arbejdspladsvækst, rekruttering af
medarbejdere, infrastruktur, bosætning og samarbejde med Aalborg Universitet. Indlæg af borgmestrene
Birgit S. Hansen (Frederikshavn) og Thomas Kastrup-Larsen (Aalborg).

Erhvervspotentiale i internationale studerende

I samarbejde med International House North Denmark satte vi erhvervspotentialet i de flere end 3.000
internationale studerende i Aalborg i perspektiv.

Rådmandsmødet 2020

Denne gang kunne alle seks være med, da vi indbød til det årlige møde med Aalborgs rådmænd. Efter
præsentation af deres visioner og erhvervsrelaterede arbejdsopgaver i deres respektive forvaltninger deltog
rådmændene i en dialogrunde.
Beretning
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I medierne

Dagspressen har tradition for at følge Erhverv Norddanmarks aktiviteter. Det kommer blandt andet til
udtryk i forbindelse med den årlige nytårskur med Aalborgs borgmester, åbningsdebatten med de nordjyske
repræsentanter i Folketinget og når vi giver vores mening til kende.
Det seneste år er ingen undtagelse, for her har vi været i dialog med de lokale og regionale medier Nordjyske Stiftstidende, P4/Nordjylland og TV2 Nord. Men det er også blevet til mediedækning i blandt andet
Berlingske Tidende og Børsen, ligesom formand Rasmus Haugaard deltog i ’Debatten’ på DR.

Egne kommunikationskanaler
www.erhvervnorddanmark.dk opdateres løbende med oversigt over nye medlemmer,
nyheder, oversigt over kommende arrangementer og anden information
af relevans for medlemmerne
Medlemsmagasin distribueres sammen med Nordjyske Stiftstidende og sendes til
politikere, beslutningstagere og opinionsdannere i Nordjylland – udgives desuden som
e-avis på www.nordjyske.dk og www.erhvervnorddanmark.dk
Nyhedsbrevet udsendes 10-11 gange årligt til alle medlemmer og andre interessenter,
der ønsker at modtage det – indeholder blandt andet information om kommende
arrangementer og links til debatindlæg og lignende fra af organisationen

Med såvel egne nyheder
som eksterne nyheder af
relevans for erhvervslivet
– pt. 3.500+ følgere

Med visuelle indtryk fra ikke
mindst vores arrangementer
– pt. 170+ følgere

Med såvel egne nyheder
som eksterne nyheder af
relevans for erhvervslivet
– pt. 1.700+ følgere

Videoer fra blandt andet
nytårskure og rådmandsmøder

@Erhvervnorddanmark

Sponsorer

Erhverv Norddanmark gennemfører i årets løb en række meget forskelligartede arrangementer og
aktiviteter med appel til den særdeles brede kreds af virksomheder, der er medlem af organisationen.
Umiddelbart giver vores økonomi ikke mulighed for alle de aktiviteter, vi gerne vil tilbyde medlemmerne.
Derfor indgår vi aftaler med sponsorer, der medvirker til, at vi som regionens førende uafhængige
erhvervspolitiske organisation fortsat kan gøre en forskel for medlemmerne.

Hovedsponsor

Business-sponsorer

Loyalitets-sponsor

Comentor

/

Nordicals

COWI
/

Curia

/

Mogens Daarbak

Søren Enggaard

/

UCN act2learn

/

Aalborg Lufthavn

/

Aalborg Zoo
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Økonomi
Erhverv Norddanmark har i regnskabsåret 2019 haft et underskud på 465.000 kr. Der er tale
om et kalkuleret strategisk tiltag med henblik på at sikre os yderligere styrke gennem flere
medlemmer, ligesom der er anvendt ressourcer på at øge tilgangen af sponsorer.

Indtægter 2019

Udgifter 2019
Projekter
4,0%

Sponsorer
16,4%

Personale
49,7%

Medlemsaktiviteter
32,2%

Administration
2,6%

Certifikater
17,8%

Diverse
0,3%

Kontingenter
62,9%

Administration
7,2%

Indtægter 2017

Udgifter 2017
Projekter
10,9%

Sponsorer
17,8%

Personale
54,9%

Medlemsaktiviteter
13,3%

Administration
3,8%

Administration
13,4%

Certifikater
19,4%

Diverse
0,1%

Lokaler
6,9%

Kontingenter
58,9%

Lokaler
7,5%
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Bestyrelse
• Partner Rasmus Haugaard, HaugaardBraad Advokatpartnerselskab (formand)
• Stormagasinchef Anja Kibsgaard Christensen, Salling A/S (næstformand)
• Direktør René Daarbak, Mogens Daarbak A/S
• Administrerende direktør Carsten Enggaard, Søren Enggaard A/S
• Statsautoriseret revisor Marian Fruergaard
• Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
• Regionsdirektør Morten Haugaard, COWI A/S
• Forhenværende direktør Michael Johansson, Tech College Aalborg
• Forhenværende direktør Henrik Schou, Spar Nord Bank A/S
• Administrerende direktør Troels Severinsen, Logimatic
• Administrerende direktør Michael Lundgaard Thomsen, Aalborg Portland A/S
• Forhenværende kreativ direktør Thomas Thomsen, KONXION

Ekstra medlem udpeget af bestyrelsen
• Erhvervsmægler Steen Royberg, Nordicals

Suppleanter
• Administrerende direktør Henrik Lundum, NOVI A/S
• Direktør Christina Ørskov, Orskov Yard A/S

Sekretariat
•
•
•
•
•
•

Kurt Bennetsen, direktør
Mona Veisene, administrationssekretær
Jenis Singarajah, marketingmedarbejder
Matias Berntsen, eksportmedarbejder
Hanne Lene Hørsholm, bogholder
Preben Pedersen, konsulent

		
Nyhavnsgade 2
9000 Aalborg		
98 16 06 00			
info@erhvervnorddanmark.dk		
www.erhvervnorddanmark.dk
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