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Vi er nok mange, der allerede er ved at glemme, i hvor høj grad corona-situationen var 

dagsordensættende for mangt og meget i 2021.  

Året var kun få dage gammelt, da der kom nye corona-restriktioner og hjemmearbejde. Nye 

corona-varianter dukkede op. Så var året ligesom i gang.  

Den delvise nedlukning ændres langsomt til en delvis genåbning hen over foråret. Da vi nåede til 

sommeren, var der nok mange, der troede, at nu havde vi has på den. Restriktionerne gjaldt 

fortsat for fx kulturinstitutionerne, men d. 10. september ophørte kategoriseringen af covid-19 

som samfundskritisk sygdom. 

Men det var ikke slut endnu. Smittetallene steg – ikke mindst i flere nordjyske kommuner – og 

corona kategoriseredes igen som samfundskritisk sygdom. Omikron-varianten holdt sit indtog, så 

var det, som om vi var slået tilbage til start. 

Ja, det var endnu et år, som var særdeles udfordrende for det danske samfund, og det satte sit 

præg på alt. Social omgang, uddannelse, kultur, handel, job, transport, rejser og meget mere.  

Vi har med coronaen for alvor lært at være omstillingsparate, lært at prioritere, lært at digitalisere 

og lært, at selv om tingene ikke altid går som planlagt, så lykkes mange ting alligevel. Og det kan vi 

tage med os fremover.  

I Erhverv Hjørring glæder vi os over, at vores erhvervsliv har evnet at håndtere denne vanskelige 

tid på fornem vis og formået at øge omsætning og skabe vækst på trods af situationen. Vi har fx 

aldrig haft så stor beskæftigelse og så få ledige i vores kommune som nu. 

Vores virksomheder har været dygtige til at se muligheder og har forstået at hente hjælp og støtte, 

både fra de statslige corona-puljer, men også fra vækstprogrammer, som kan medvirke til at 

booste innovation, digitalisering, grøn omstilling, internationalisering og meget mere.  

Erhvervslivet har også i stor stil trukket på kompetent assistance fra Hjørring ErhvervsCenter og 

ErhvervsHus Nordjylland. 

Det er fantastisk flot, og jeg synes faktisk, at vi skal give erhvervslivet – vores medlemmer – en stor 

hånd for den flotte indsats.  

Ved sidste års generalforsamling sluttede Peter Hvilshøj beretningen af med at fortælle, at 

Hjørring Kommune påtænkte en ny organisering af erhvervsservicefunktionen i kommunen.  

Det brugte vi en del tid på i første halvår af 2021. Kort fortalt, så besluttede politikerne, at Hjørring 

ErhvervsCenters erhvervsservice skulle ”samtænkes med kommunens Virksomhedsservice under 

Arbejdsmarkedsforvaltningen” med virkning fra 1. januar i 2022.   



Det var på ingen måde, som Erhverv Hjørring havde ønsket, men i sidste instans må vi naturligvis 

respektere kommunens prioriteringer, som også bakkes op af et bredt politisk flertal i byrådet. 

Erhverv Hjørring vil til enhver tid samarbejde med alle, der vil fremme erhvervslivets vilkår. Og det 

er vi sikre på, at Hjørring Kommune også vil fremover, uanset hvordan man organiserer sig. 

Peter valgte at takke af som formand sidste sommer, og formandskasketten gik videre til 

undertegnede. Samtidigt styrkede vi formandskabet således, at vi nu har to næstformænd: Dorte 

Hovaldt og Karl Henrik Laursen.  

Som en konsekvens af beslutningen om ny fremtidig organisering af kommunens erhvervsservice, 

traf Erhverv Hjørrings bestyrelse beslutning om at etablere eget selvstændigt sekretariat, og der 

blev indgået aftale med Bo Geertsen om at tiltræde som direktør for Erhverv Hjørring ved 

årsskiftet. 

Erhverv Hjørring er fortsat en interesseorganisation, der arbejder for optimale forhold for 

kommunens erhvervsliv samt bidrager til udvikling og gennemførelse af erhvervspolitiske tiltag.  

Foreningen Erhverv Hjørring er også talerør for hovedparten af kommunens virksomheder og 

søger indflydelse, hvor det er muligt, både lokalt, regionalt og sågar nationalt, når det er påkrævet. 

Den mangeårige symbiose mellem Erhverv Hjørring og Hjørring Erhvervscenter ophørte, men det 

gør samarbejdet ikke. Begge parter har en interesse i et frugtbart og tæt samarbejde til gavn for 

såvel erhvervslivet som kommunen. 

Så der brugt en del ressourcer på det interne. Nu er der en afklaring. Nu ser vi fremad, og nu vil en 

veloplagt bestyrelse have fokus på Erhverv Hjørrings medlemsinteresser. 

Den nye bestyrelse trak hurtigt efter sommerferien i arbejdstøjet og havde hen over efteråret 

intense drøftelser om Erhverv Hjørrings strategi og erhvervspolitiske mærkesager.  

Ud fra disse drøftelser blev der i november vedtaget en Strategi for 2021-2025, som I ser her på 

planchen bag mig. Jeg vil ikke gennemgå den, men fremhæve enkelte punkter. 

Vores mission er: Erhverv Hjørring tilbyder medlemmerne viden, netværk og indflydelse, der 

skaber værdi og præger erhvervspolitikken. Denne er retningsgivende for alt, hvad vi laver. 

Vi skal have minimum 400 kontingentbetalende medlemmer samt iværksættere som gratis 

medlemmer. 

Vi vil inddrage medlemmerne, vi vil samarbejde med alle relevante, og vi vil styrke vores 

kommunikation. 

Vores egenkapital skal ligge på ca. 1 mio. kr. Jeg vender tilbage til dette under et senere punkt.  

Med afsæt i strategien fik vi også besluttet os for en Handleplan 2022 samt Budget 2022, så vi var 

parate til hurtigt at komme i gang i det nye år. 



Sideløbende hermed drøftede vi, hvorledes vi bedst kunne bringe vores personlige kompetencer 

og erfaringer i spil i bestyrelsesarbejdet, og ud fra det fik vi defineret en række ansvarsområder for 

bestyrelsesmedlemmerne.  

Strategien 2021-2025 og oversigt over ansvarsområder kan findes på vores web. 

På bestyrelsesmøder i efteråret og første kvartal i år har vi desuden drøftet, hvorledes vi som 

erhvervsforening bedst sikrer vores medlemmer erhvervspolitisk indflydelse. Det er vigtigt, at 

erhvervslivets stemme høres – ikke kun for den enkelte medlemsvirksomhed, men også for vores 

politikere og vores lokalsamfund.  

Erhverv Hjørring har altid gået aktivt ind i disse erhvervspolitiske dialoger og har fremført 

synspunkter og har søgt indflydelse via dialog, høringssvar og egne udmeldinger via vores 

nyhedsbrev eller i pressemeddelelser.  

Erhverv Hjørring er godt repræsenteret i Hjørring Kommunes Erhvervsråd – I kan se vores 

repræsentanter på planchen bag mig. Vi er med til at sætte dagsordenen, og via oplæg på 

møderne tilkendegiver vi Erhverv Hjørrings holdninger til de temaer, der drøftes. 

Vi er også godt repræsenteret gennem udpegninger til flere bestyrelser og råd, som I kan se på 

planchen bag mig.  

Vi har således et stærkt og godt erhvervspolitisk fundament. Men det er netop kun et fundament.  

Vores erhvervspolitiske arbejde skal bygges videre med afsæt i vores medlemmers ønsker og 

holdninger. Derfor har vi taget initiativ til den spændende dialog, vi skal have i gang, når vi er 

færdige med generalforsamlingen og prisoverrækkelserne lige om lidt.  

På de interne linjer forberedte Bo Geertsen i de sidste par måneder af 2021 overgangen til et nyt 

Erhverv Hjørring med eget sekretariat. Erhverv Hjørring holder fortsat til på Amtmandstoften – nu 

på 1. sal. Sekretariatet kan ses på planchen bag mig.  

Vores deltidsansatte direktør Bo suppleres fortsat med journalist Claus Dindler. Vi får eksternt 

hjælp af Anette, som er selvstændig og hjælper os på timebasis med bogholderi, regnskab, 

medlemsregistrering m.v. 

Herudover hjælper Kathrine Sieker med praktiske, administrative og kommunikative opgaver, og 

Mette Ring assisterer med det kommunikative arbejde. Begge er ansat ved Hjørring Kommune. I 

det hele taget har kommunen stillet sig velvilligt til rådighed for at understøtte foreningen. Det 

skal I have en stor tak for. 

Som erhvervschef for Hjørring Erhvervscenter har Bo gennem mange år været tovholder for to 

meget vigtige netværk: BIG9 og DYNAMIC. 

BIG9 er et netværk bestående af de øverste ledere af industrielle fremstillingsvirksomheder i 

kommunen. 



DYNAMIC består af erhvervsfolk, der gerne vil bidrage til at skabe erhvervsmæssig vækst og 

udvikling i vores kommune ved at igangsætte eller støtte op om initiativer med det sigte. 

Begge netværk ønskede at fortsætte med Bo som tovholder, hvilket blev effektueret.  

Men 2021 var ikke kun proces-, strategi- og sekretariats-forberedende arbejde.  

Der blev også gennemført en række medlemsaktiviteter med fokus på viden, netværk og 

indflydelse – vores værdiord. 

Flere aktiviteter måtte dog netop på grund af coronaen flyttes eller ændres til virtuelle 

arrangementer. 

Året startede med, at vi desværre – ligesom igen i år – måtte aflyse vores traditionsrige og 

velbesøgte Nytårskur. Der er vi kede af, da Nytårskuren er en festlig og inspirerende aften med 

god mulighed for både at tale med gamle bekendte og stifte nye kontakter.  

Også vores generalforsamling blev i 2021 ikke som vanligt. Denne blev afholdt virtuelt – og 

ligeledes også overrækkelsen af Erhverv Hjørrings Initiativpris 2021, som gik til Color Line. Senere 

på vores Business Get Together, som det lykkedes os at gennemføre fysisk, fik vi lejlighed til at 

hædre Color Line ordentligt.  

Desuden havde vi hele to iværksætterpris-uddelinger i 2021. Vi skulle komme helt hen til maj 

2021, før det lykkedes os at overrække Erhverv Hjørrings Iværksætterpris 2020 til Restaurant 

Abstrakt, mens vi planmæssigt kunne overrække 2021-iværksætterprisen til Urban-Hald ved vores 

startup-event i 2021. 

Stafetløbet blev gennemført i Hirtshals i 2021. I år bliver det i øvrigt den 9. juni, og denne gang 

igen i Hjørring og i tæt samarbejde med løbeklubberne LIUF og Havstrygerne, og som noget nyt 

også i samarbejde med Dana Cup – så sæt gerne kryds i kalenderen! 

Jeg vil gerne runde denne beretning af ved at rette en stor tak til alle vores medlemmer for 

opbakning og medlemsskab, til alle vores samarbejdspartnere, til mine bestyrelseskolleger for 

gode dialoger og højt engagement, til vores eksternt udpegede råds- og bestyrelsesmedlemmer og 

til vores sekretariat, som har hjulpet os med at realisere vores planer og visioner. 

En stor tak skal også lyde til tidligere borgmester Arne Boelt og hans direktion for konstruktiv 

dialog. Også tak herfra til nu snart tidligere kommunaldirektør Tommy Christiansen for 

konstruktivt samarbejde. I ønskes begge god vind fremover! 

Og så ser vi frem til godt samarbejde med kommunens nye borgmester Søren Smalbro og hans 

direktion. Og også til samarbejdet med Per Møller som formand for Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og 

Uddannelsesudvalget samt Søren Homan som formand for Teknik & Miljø-udvalget. 

Tak for ordet. 


