08-01-2015
Godt nytår
Selvom en betydelig del af Erhverv Norddanmarks medlemmer havde en oplagt lejlighed til at ønske hinanden godt nytår
i forbindelse med borgmesterarrangementet tidligere på ugen, vil vi gerne benytte denne anledning til at ønske alle
medlemmer, samarbejdspartnere og øvrige modtagere af dette eNyhedsbrev et lykkeligt og fremgangsrigt 2015.
Borgmestermøde 2015
300 medlemmer var mødt op, da Thomas Kastrup-Larsen 7. januar 2015 for anden gang i sin periode som Aalborgs
borgmester så tilbage på året, der er gået, gav en status på det arbejde, der fylder i hans hverdag, og indviede
forsamlingen i sine tanker om de udfordringer, der venter forude. Det traditionsrige borgmestermøde, der denne gang
fandt sted i Musikkens Hus, var samtidig medlemmernes mulighed for at gå i dialog og stille spørgsmål til Aalborgs
politiske topchefs prioriteringer af erhvervsrelaterede emner. Se billeder fra arrangementet her
28-1-2015: Ud i verden med Erhverv Norddanmark
Det er vores målsætning, at nordjyske virksomheders eksport i 2020 skal være 1 mia. kr. større end i dag. Og der er
noget at arbejde med, for mens eksportandelen af omsætningen for landets virksomheder som helhed ligger på godt 11
%, er den kun 8 % i Nordjylland. Der er et uudnyttet potentiale blandt andet inden for handel, transport og
erhvervsservice.
Vi arbejder blandt andet for at skabe bedre forretningsgrundlag for nordjysk eksport – og det er baggrunden for, at vi nu
tager initiativ til en målrettet eksportindsats. Det første skridt er eksportkonferencen ”Ud i verden med Erhverv
Norddanmark” onsdag 28. januar 2015. Læs mere her
4-2-2015: Elsk dine konflikter
I begyndelsen af februar får vi besøg af Lars Mogensen, der i et hæsblæsende, interaktivt øjenåbnerforedrag vil fortælle
om konflikthåndtering, kommunikation og samarbejdet med og relationen til omgivelserne. Med humor, skarphed,
nærvær og eksempler fra sit eget liv sætter han fokus på det, der fylder i hverdagen – og deltagerne får ny ballast til

både det professionelle og det private liv. Tilmelding her
19-3-2015: Generalforsamling 2015
Husk at sætte kryds ved årets generalforsamling i Erhverv Norddanmark. Den finder sted på Comwell Hvide Hus 19.
marts 2015 og gæstetalen leveres denne gang af CEO Lars Rasmussen fra Coloplast.
Hjemmeside i nyt design
Erhverv Norddanmarks hjemmeside har de seneste uger gennemgået en markant fornyelse – se selv på
erhvervnorddanmark.dk.
Member to Member
En af nyhederne på den opdaterede hjemmeside er introduktionen af et nyt tilbud under navnet Member to Member. I al
korthed går det ud på, at et medlem via vores hjemmeside får mulighed for at præsentere et eller flere tilbud til de øvrige
medlemmer – og dem er der aktuelt 500+ af. Og du er meget velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har noget,
som du gerne vil præsentere.
ÅRETS BRØL-juryen på plads
Som en af de sidste ting inden juleferien fik styrekomitéen juryen til ÅRETS BRØL 2015 på plads. Straks efter den
prisfesten ultimo august 2014 sagde Thomas Hoffmann ja til for tredje gang at påtage sig rollen som juryformand og
efterfølgende er disse jurymedlemmer kommet på plads:
Niels Heilberg, der er Senior Creative hos Hjaltelin Stahl og siden 2005 formand for Creative Circle, Søren Christensen,
der er Client Service Director/Partner hos Robert/Boisen & Like-minded, Troels Nørlem, der er Director hos Designit og
CEO Kirsten Poulsen fra Firstmove. De første to er gengangere fra ÅRETS BRØL 2014, mens Troels Nørlem har været
med begge de to foregående år og Kirsten Poulsen var med i den første jury i 2013. Læs meget mere om konkurrencen
på www.åretsbrøl.dk.
Søg Schockerts legat
Frk. Elisabeth Schockerts legat, der administreres af Erhverv Norddanmark, har en ledig legatportion på 40.000 kr.
Legatet er et rentefrit lån, der de første fem år er afdragsfrit. Herefter skal lånet tilbagebetales over 10 år. Legatet kan
tildeles en kvinde, der påtænker at etablere egen virksomhed eller udvide en eksisterende – og som har forsørgerpligt for
barn/børn eller syge og uarbejdsdygtige slægtninge. Ansøgeren skal have en naturlig tilknytning til Aalborg-området.
Læs mere her
Nye medlemmer

75 nye medlemmer har vi budt velkommen i 2014.

Tak til sponsorerne
Mange tak til hovedsponsoren Danske Bank og business-sponsorerne DiaPhoni A/S, Redmark, NORDJYSKE Medier,
Steen Bjerre og UCN act2learn LEDELSE & HR.
Kunne et sponsorat være interessant for din/jeres virksomhed, kontakt sekretariatschef Anita Møller her

Med venlig hilsen
Anders Hjulmand
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