
“Et værdiskabende 
erhvervsnetværk”

VIDEN, NETVÆRK OG INDFLYDELSE

Erhverv Hjørring er et værdiskabende erhvervsnetværk, som arbejder for at sikre optimale 
erhvervsvilkår for virksomheder og iværksættere i Hjørring kommune. Erhvervsforeningen 

drives af en engageret og ulønnet bestyrelse, der taler erhvervslivets sag. Vi søger indflydelse 
på erhvervspolitikken såvel lokalt, regionalt som nationalt.

Vi har en stærk stemme, som gør det muligt at bidrage til forbedring af rammevilkårene for 
erhvervslivet i vores kommune. Erhverv Hjørring er kommunens største erhvervsnetværk, 
hvor vores medlemmer får adgang til en række arrangementer og aktiviteter, hvor der kan 

hentes inspiration og viden, og hvor du kan udvikle dit eget netværk.

Erhverv Hjørring tilbyder medlemskab til enkeltpersoner, iværksættere, virksomheder og 
organisationer med erhvervsmæssige interesser i Hjørring kommune. Over 500 medlemmer 

bakker op om Erhverv Hjørring. Vi glæder os til også at byde dig velkommen!

A. Neil Jacobsen
Formand for Erhverv Hjørring



HVAD SIGER MEDLEMMERNE?

BLIV MEDLEM HER

Lars Klinkby
EXPO-NET Danmark A/S

Nils Træholt
Med24

Lotte Hørsel
Nordjyske Bank

“Det stærke erhvervsnetværk 
i Erhverv Hjørring, hvor der 

er god mulighed for sparring, 
skaber arbejdspladser og 

vækst i kommunen. Måske 
den mest oversete vej til 
at få øget beskæftigelsen 
og tiltrukket flere til vores 

landsdel.”

“Det er rigtig stærkt, at vi har 
et samlet erhvervsnetværk 
med så mange medlem-

mer. Det er med til at knytte 
erhvervslivet sammen i hele 

kommunen.”

“Årets Nytårskur og Business 
Get-Together arrangemen-
tet er alene i sig selv hele 

medlemskontingentet værd. 
Det er uformelt, inspirende,

 og så er der super gode 
muligheder for at knytte nye 

kontakter. “

DINE FORDELE SOM MEDLEM:

Kontingent
fra 750 kr./året

Er du medlem?

Tjek her

• Med til at sætte dagsordenen for erhvervspolitiske forhold, som 
      Erhverv Hjørrings bestyrelse involverer sig i
• Lokalt overblik og adgang til værdiskabende erhvervsnetværk
• Inspiration til din virksomheds vækst og udvikling
• Synlighed via virksomhedsprofil på vores hjemmeside
• “Nyt medlem”-omtale ved indmeldelse - i nyhedsbrev samt på vores 

SoMe profiler
• Økonomiske fordele - arrangementer er oftest kun for medlemmer 
      og de fleste er gratis for dig at deltage i
• Et års gratis medlemskab uden binding for iværksættere, der har 

modtaget 1-1 vejledning hos Hjørring ErhvervsCenter

https://www.erhvervhjoerring.dk/priser/
https://www.erhvervhjoerring.dk/medlem-side/
https://www.erhvervhjoerring.dk/medlem-side/


VIDEN & NETVÆRK

I Erhverv Hjørring har vi en bred palette af arrangementer - både erhvervsmæssigt og 
geografisk i Hjørring kommune. Her på siden finder du en række eksempler, der viser 
spændvidden i erhvervsforeningens aktiviteter i løbet af årets gang. 

NYTÅRSKUR
Nytårskuren skaber fundamentet for en festlig og 
oplevelsesrig aften - med mulighed for at net-
værke. 

GENERALFORSAMLING
Vi afholder hvert år en generalforsamling, 
hvor alle erhvervsforeningens medlemmer er 
velkomne.

BRUNCH
Flere gange om året inviterer vi i morgentimerne 
på networking og inspiration indenfor aktuelle 
emner - ofte også med indlæg fra medlemmer, 
der fortæller om deres erfaringer.

BOOST
Til vores BOOST-arrangementer er der fokus på, 
som navnet også antyder, at booste din virksom-
hed med ny og brugbar viden. 

VISIT
Hvert år er vi på minimum ét virksomhedsbesøg 
hos en spændende virksomhed i Hjørring kom-
mune.

STAFETTEN
Med Erhverv Hjørring Stafetten skaber vi ram-
merne om en dejlig aften med frisk luft, motion 
og hyggeligt samvær.

SE AKTUELLE ARRANGEMENTER HER

ARRANGEMENTER

https://www.erhvervhjoerring.dk/arrangementer/


Brug os – det er 
derfor, vi er herBESTYRELSEN

INDFLYDELSE

LÆS MERE OM BESTYRELSEN HER

ERHVERV HJØRRING
kontakt@erhvervhjoerring.dk

www.erhvervhjoerring.dk

AMTMANDSTOFTEN 1
9800 Hjørring
Tlf.: 96232600

Peter Hvilshøj
Nordjyske Jernbaner

Dorte Hovaldt
Arkitektfirmaet Hovaldt

Mette G. Clausen
Green Management

Thomas Nielsen
Nielsen Marine ApS

Lise B. Jørgensen
Rederiet Isafold

Lasse G. Pedersen
Gram Pedersen A/S

Karl H. Laursen
Nordsøen Forskerpark

Per Christensen
Marine El

A. Neil Jacobsen
EUC Nord

Jørgen H. Petersen
A-Z Hjørring

Frank Tronborg
FH Nordjylland

FORMAND NÆSTFORMAND NÆSTFORMAND

https://www.erhvervhjoerring.dk/bestyrelse/

