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583 and still going strong
Erhverv Norddanmark kan i disse dage fejre 583-årsdagen for organisations grundlæggelse - og
ved samme lejlighed glæde sig over, at vi fortsat er regionens ældste, største og stærkeste
tværfaglige erhvervsnetværk.

Vi ser frem til den fortsatte dialog
Som vi skrev i et debatindlæg i Nordjyske Stiftstidende i december 2013, tager Erhverv
Norddanmark imod det nye byråd i Aalborg med åbent sind og håber, at flertallet må være i
stand til at se sandheden i, at hvad der er godt for erhvervslivet, er godt for kommunen som
helhed.
Vi har allerede i flere omgange haft god dialog med ikke mindst borgmester Thomas KastrupLarsen og vi glæder os over, at der synes at være opblødning i forhold til nogle af de
synspunkter, som han fremsatte i forbindelse med valgkampen. Læs mere her.

Ud i verden med Erhverv Norddanmark
Eksportgruppen under Erhverv Norddanmark i færd med at etablere kontakter på en række
centrale markeder. Tidligere på året blev der indgået samarbejdsaftaler med British Chamber of
Commerce in Denmark og Dansk-Tysk Handelskammer. Det seneste skud på stammen er en
formalisering af samarbejdet med Danish-American Business Council - Los Angeles. Læs
mere her.

Vi skal udvikle Nordjylland
Hvilken rolle spiller en organisation som Erhverv Norddanmark for dagens - og morgendagens virksomheder? Læs formandens, næstformandens og sekretariatschefens svar her.

Juryen har voteret
ÅRETS BRØL-juryen har færdiggjort sin votering, men frem til den afsluttende fest fredag 29.
august 2014 er det en hemmelighed, hvem der kan gå hjem med de eftertragtede priser for
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regionens mest virkningsfulde, kreative og veludførte markedsføring. Der er blevet sorteret
grundigt ud i de 150 bidrag og der er nu kun to-tre nominerede tilbage i hver kategori - og én
vinder.
Billetter kan købes på www.åretsbrøl.dk, hvor du også kan læse mere om de nominerede og om
arrangementet.

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 de arrangementer, som vi har i kalenderen efter
sommerferien:
• 20-8-2014: Virksomhedsbesøg hos O.W. Bunker og Wrist Ship Supply A/S
• 29-8-2014: ÅRETS BRØL 2014
• 18-9-2014: Randi Ib - "Duelige bestyrelsesmedlemmer"
• 6-10-2014: Nordjysk Åbningsdebat 2014
• 21-10-2014: København tur/retur
• 6-11-2014: Mikael Kamper - "Vi er bedst, når vi er glade"
• 11-11-2014: Den Nordjyske Ledelsespris
• 12-11-2014: Lars Krull - "Bank for alle pengene"
Læs mere om arrangementerne på www.erhvervnorddanmark.dk.

Kontante fordele som medlem
Medlemskab af Erhverv Norddanmark giver kontante fordele. I øjeblikket kan du
blandt andet benytte dig af disse fordele (som du kan læse meget mere på under
"Medlemskab"/"Medlemsfordele" her:
• MOBILET: Rabat på mobil og mobilt bredbånd
• Q8: Rabat på tankninger og enkeltvaske i Danmark
• Scandic: Rabat på overnatninger og møder i Danmark
• Shell: Rabat på tankninger og enkeltvaske i Danmark
• Bisnode: Rabat på 3,5 mio. danske og nordiske kredit- og
markedsinformationer
• TDC: Rabat på fastnet, mobil, bredbånd og mobilt bredbånd
• Telenor: Rabat på fastnet, mobil, bredbånd og mobilt bredbånd
Annoncér i medlemsmagasinet

Vi skal snart i gang med produktionen af årets tredje nummer af medlemsmagasinet, der
udkommer i september 2014. Magasinet, der udgives som et tillæg til Nordjyske Stiftstidende, er
et attraktivt annoncemedie. Det kan du læse mere om her.

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:
• Vækstfonden: Erhvervskundedirektør Hans Jørgen Østergaard
• Lybæk og Bersang: Juniorkonsulent og stifter Mads Lybæk
• Aalykke A/S: Direktør Kaj Rye
• Energi Nord A/S: Direktør Lars Søndergaard
• Danish-American Business Council - Los Angeles: Board Member Thomas S. Løgstrup Riebs
• Bent Tram A/S: Direktør Knud M. Sørensen
• Aalborg Chokoladen ApS: Direktør John Aslak Jensen

Tak til sponsorerne

Mange tak til hovedsponsoren Danske Bank og business-sponsorerne Clienti A/S, DiaPhoni A/S,
Redmark, NORDJYSKE Medier, Steen Bjerre og UCN act2learn LEDELSE & HR.
Med venlig hilsen
Erhverv Norddanmark
Anders Hjulmand
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