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Der er brug for, at vi går hånd i hånd
I kølvandet på en meningsudveksling i Nordjyske Stiftstidende mødtes vi med
Aalborgs familie- og beskæftigelsesrådmand Mai-Britt Iversen for at drøfte
konkret samarbejde.
Baggrunden for mødet var, at rådmanden lagde op til ”et formaliseret
samarbejde, så vi sammen er med til at sikre jobs til de ledige, der har brug for
en hånd for at komme i job igen.” Det vil vi selvsagt gerne være med til. Vi har
tidligere understreget, at vores dør altid er åben – naturligvis også når emnet er
uddannelse og beskæftigelse. Vi er altid klar til dialog med Aalborg Kommune og
andre relevante interessenter om hvilke muligheder, vi sammen kan skabe.
Læs videre her
7-1-2015: Borgmestermøde 2015
Borgmester Thomas Kastrup-Larsen har nu haft sit første år som borgmester i
landets tredjestørste kommune. På det traditionsrige borgmestermøde i Erhverv
Norddanmark vil han se tilbage på året, der er gået, give en status på det
arbejde, der fylder i hans hverdag og komme med sine tanker om de
udfordringer, der venter forude.
Borgmestermødet er medlemmernes mulighed for at høre kommunens politiske
chef fortælle om sine planer for de kommende år – og gå i dialog og stille
spørgsmål til hans prioriteringer af erhvervsrelaterede emner.
Tilmelding 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
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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
Stadig stærkere erhvervsfokus i kommune og region
På flere niveauer har der det seneste par måneder været rigtig gode takter i
forhold til en stadig stærkere erhvervsfokus fra det offentliges side. Vi bifalder
naturligvis den udvikling – og støtter den så meget, vi overhovedet kan.
Læs debatindlæg til Nordjyske Stiftstidende her
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

Søg uddannelseslegat – Kender du èn?
Erhverv Norddanmarks Fond uddeler hvert år en række studielegater til unge
under uddannelse, fortrinsvis som støtte til uddannelsesophold i udlandet.
Fonden støtter i særdeleshed unge, der tager en handelsmæssig uddannelse.
Endvidere råder fonden over en særlig pulje af legater til unge under
videreuddannelse indenfor kolonial en gros-branchen. Ansøgningsfrist 31.
december 2014.
Læs mere 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:
Erhverv Norddanmark
• Jyden Workwear A/S (Aalborg): Direktør Inge Buch Sørensen
• Skydepavillonen: Direktør Brian Olsen
• Restaurant Tabu: Restauratør Susanne Dige Kær
Seniorer i Erhverv Norddanmark
• Ole Mølgaard
• Jørgen Moth
• Anni G. Walther
TRADEMARK Future Lounge
• Anders Thode – Frokosten.nu
• Jacob Flintholm – Aalborg Håndbold A/S
• Michael Folkersen – Globe Service
• Kim Hougaard - Dimension Design ApS
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.
Tak til medlemmerne

Mange tak til medlemmerne for den store opbakning til vores arrangementer og
aktiviteter.
Der har i årets løb været 2000 medlemmer, som har deltaget i et eller flere
arrangementer, det synes vi er utrolig flot.
Sekretariatets åbningstider december 2014 og januar 2015.
Der vil være normale åbningstider imellem jul og nytår. Fredag den 2. januar
holder vi lukket.
Med ønsket om en glædelig jul og ikke mindst et lyst og fremgangsrigt nyt år.
Med venlig hilsen
Erhverv Norddanmark
Anders Hjulmand

Anita Møller
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