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Nu skal vi tænke langt

ERHVERV NORDDANMARK
Nyhavnsgade 2
Klaus Schwab, der er grundlægger af World Economic Forum, sagde forud for
dette års topmøde i Davos: "Vi er nødt til at bevæge os væk fra krisetankesættet 9000 Aalborg
og i stedet fokusere på de langsigtede udfordringer."
Telefon: 98 16 06 00
Den betragtning må man give ham ret i. Det altoverskyggende problem i
www.erhvervnorddanmark.dk
forbindelse med håndtering af en krisetilstand er jo netop som oftest, at fokus
info@erhvervnorddanmark.dk
bliver kortsigtet. Vi mister det lange perspektiv. Og der er dermed betydelig
risiko for, at vi træffer beslutninger, der viser sig ikke at række tilstrækkelig
Hvis du ikke længere vil være
langt.
tilmeldt nyhedsbrevet bedes du
afmelde dig, ved at sende en
Læs resten af debatindlægget her.
mail til
info@erhvervnorddanmark.dk
Sådan kommer du med
I forbindelse med generalforsamlingen lancerede vi en hvervekampagne med
titlen ”Sådan kommer du med i det stærkeste netværk”.
En personlig anbefaling har altid den største gennemslagskraft, så derfor har
kampagnen fokus på at inddrage vores eksisterende medlemmer. De kan i marts
og april tilbyde virksomheder i deres netværk et gratis medlemskab af Erhverv
Norddanmark – til og med juni 2014. Fortsætter den eller de virksomheder, som
de anbefaler som betalende medlemmer, er anbefaleren med i en konkurrence
om to billetter til en business class-rejse tur/retur Aalborg-Istanbul med Turkish

Airlines og to hotelovernatninger i den tyrkiske hovedstad. Vi finder vinderen til
august.
Vi håber, at rigtig mange af medlemmerne vil hjælpe os med at blive endnu
stærkere og glæder os til at byde en masse virksomheder velkommen i løbet af
foråret.

Konstituering af bestyrelsen
Efter den vellykkede generalforsamling, som 5. marts 2014 samlede flere end
200 deltagere på Comwell Hvide Hus Aalborg, har Erhverv Norddanmarks
bestyrelse konstitueret sig: Anders Hjulmand fortsætter som formand, Peter
Freiesleben som næstformand og Henning Julin som kasserer.
Nyt i bestyrelsen er Troels Severinsen. Efter et år som suppleant erstatter han
Henrik Ørsnes, der ikke ønskede genvalg. Michael Johansson blev valgt som
suppleant for endnu en periode på ét år.

Årets første magasin kommer søndag
Det første 2014-nummer af medlemsmagasinet udkommer som et tillæg til
Nordjyske Stiftstidende på søndag. Som vanligt kan magasinet også hentes i
elektronisk form – det kan ske her.

Arrangementer på vej
Det er Erhverv Norddanmarks primære opgave at give regionens virksomheder
værdi gennem dynamik, udvikling og vidensdeling. Det sker blandt andet i
forbindelse med en bred vifte af arrangementer, hvor det er hensigten, at
medlemmerne kan hente ny viden og nyt tankegods og hvor de kan inspirere
hinanden. Her er nogle af den kommende tids arrangementer:
3-4-2014: Trademark – Age
Det handler om alder, når medlemmerne af Trademark trækker i træningstøjet
og besøger DGI-Huset i Nordkraft. Boldtræning, ny viden om muskler og balance

plus Danmarks højeste klatrevæg venter. Yderligere information følger snarest
her.
9-4-2014: Den rigtige historie til de rigtige medier på rette tidspunkt
I samarbejde med business-sponsor steen-bjerre.dk indbyder Erhverv
Norddanmark til et arrangement med journalist Mads Stenstrup. Gennem en
række eksempler giver han en indføring i, hvordan medierne tænker – og
hvordan virksomhederne skal tænke, hvis de vil i medierne med deres historier.
Mads Stenstrup har 20 års erfaring som dagbladsjournalist, senest som
Morgenavisen Jyllands-Postens mand i Nordjylland. Tilmelding her.
11-4-2014: Eksportdokumenter
I samarbejde med Dansk Erhverv giver Erhverv Norddanmark et yderst nyttigt
overblik over de mange typer dokumenter, som en eksporterende virksomhed
kommer i berøring med. Yderligere information følger snarest på
www.erhvervnorddanmark.dk.
23-4-2014: Christian Stadil
Kreativitet fordrer ledelsesmæssigt drive. Hvis det ikke er til stede i din
organisation, kan det fremmes gennem ledelse. Sådan skriver det umage
forfatterpar, professor Lene Tanggaard fra Aalborg Universitet og den
buddhistisk inspirerede erhvervsleder Christian Stadil, i bogen ”I bad med
Picasso”. Og i slutningen af april kan du i Erhverv Norddanmark møde netop
Christian Stadil, som vil uddybe sine tanker om kreativitet og hvordan man bliver
bedre til at gøre brug af den. Arrangementet gennemføres i samarbejde med
business-sponsor UCN act2learn. Tilmelding her.
24-4-2014: Fagligt møde 2:5
Som andet ben i Erhverv Norddanmarks faglige møderække får vi i april besøg af
administrerende direktør Randi Ib fra Board Governance A/S. Hun vil tage
deltagerne med ind i forretningskreativitetens univers og give et indblik i,
hvordan man skaber resultater med bestyrelsen og vækst i virksomheden.

Arrangementet holdes hos business-sponsor Nielsen & Christensen. Tilmelding
her.

ÅRETS BRØL 2014
Også i 2014 består ÅRETS BRØL af to afdelinger: Først en konkurrence hvor
reklamebureauer, selvstændige kreative, producenter, annoncører mv. kan
indsende bidrag – og så en prisfest med appel til alle med interesse for
markedsføring i dens mange afskygninger. Formålet er også denne gang at
dokumentere, at der skabes virkningsfuld, kreativ og veludført markedsføring i
Nordjylland. Konkurrencebidrag kan indsendes indtil onsdag 16. april 2014 – læs
meget mere på www.åretsbrøl.dk.

Nye medlemmer
En erhvervsorganisation har kun den gennemslagskraft, som dens medlemmer
giver den. Derfor glæder det os altid at kunne byde velkommen til nye
medlemmer. De seneste er:
•
•
•
•
•

Nordic Computer A/S: Underdirektør Anders Bak Rasmussen
Kontor-Yoga: Indehaver Britt Mellergaard
Ambitious: Partner Peter Jølck
leogriffin.dk: Direktør Leo Griffin
British Chamber of Commerce in Denmark: President & CEO Mariano A.
Davies
• Dansk-Tysk Handelskammer: Business Development Manager Jan Bonde
Hennies
• AZZURRA: Manager Jan Fjord
• Retten i Aalborg: Byretspræsident Christian Lundblad

Tak til sponsorerne
Mange tak til Danske Bank, der i 2013 gentegnede sin hovedsponsoraftale med
os, og til business-sponsorerne Clienti A/S, DiaPhoni A/S, Nielsen & Christensen,

NORDJYSKE Medier, steen-bjerre.dk og UCN act2learn LEDELSE & HR.
Med venlig hilsen
Erhverv Norddanmark
Anders Hjulmand
Formand
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