
 

Mini-Byggekonference: Byggeriet i Bevægelse 
Onsdag d. 18. august kl. 14 - 18 
 
Flere hundrede millioner kroner skal bruges på kommende renoverings- og 
byggeprojekter i Frederikshavn Kommune. Få et overblik og hør også om 
byggebranchens udfordringer samt vores nye initiativer for håndværkerne! 
 
Der kommer til at ske rigtig meget indenfor byggebranchen i den kommende 
tid. Mange forskellige projekter og initiativer igangsættes, og i takt med den rivende 
udvikling på området stilles der samtidig mange nye krav til håndværkerne. Dette, 
samt nye uddannelsesmuligheder for håndværksmestre vil vi fortælle om på vores 
kommende mini-konference, hvor vi også får et indlæg fra et pengeinstitut, som for-
tæller om deres syn på finansiering indenfor energiområdet! 
 
Tid: Onsdag den 18. august kl. 14.00-18.00 
Sted: Frederikshavn, Kattegat Siloen, lokale anvises på skærm i foyeren 
Tilmelding til: tilmeld@frederikshavn.dk skriv ”byg-18aug” i emnefelt 
eller tilmeld på telefon 9845 8000. Angiv venligst antal tilmeldte. 
Tilmelding: Snarest – og senest onsdag den 11. august 
Pris: Gratis – efter ”først til mølle” princippet  
 
Program 

Kl. 14:00 Velkomst ved Jørgen Ove Jensen, Frederikshavn Erhvervsråd 

Kl. 14:10 Byggeriet i Bevægelse v. Hans Ulrik Møller, EUC Nord 

Kl. 14:30 Håndværkernes nye udfordringer – konkrete eksempler v. Kim Bæk, Arkinord A/S 

Kl. 14:50 Kuldebroer og utætheder v. Bent Bagge Nøhr, Dansk Infrarød Inspektion A/S 

Kl. 15:20 Kommunale bygge- og renoveringsprojekter v. Teknisk Service, Frh. Kommune 

Kl. 15:40 Pause og networking 

Kl. 16:00 Boligforeningernes bygge- og renoveringsprojekter v. Villy Malte Nielsen, Bolig-

foreningen Vesterport & Bjarne Walentin, Frederikshavn Boligforening 

Kl. 16:40 Større private bygge- og renoveringsprojekter v. Grontmij Carl Bro 

Kl. 17:00 Energirigtig Boligrådgivning v. Spar Nord Bank 

Kl. 17:15 Kompetenceudvikling: Bliv klædt på til tidens udfordringer og deltag i det nye ud-

viklingsforløb for håndværksmestre: Energifyrtårn Frederikshavn v. EUC Nord 

Kl. 17:50 Afslutning ved Jørgen Ove Jensen, Frederikshavn Erhvervsråd   

 
Venlig hilsen 
Frederikshavn Erhvervsråd*  
 
 
 
Jørgen Ove Jensen Allan Hejslet 
 
 
*Hvem er vi? 
Frederikshavn Erhvervsråd består af de tre erhvervsforeninger i Frederikshavn, Skagen og Sæby. Vi arbejder for erhvervslivet i hele 
kommunen og beskæftiger os bl.a. med erhvervsservice, virksomhedsrådgivning, iværksætterrådgivning, hjælp til finansieringsmulig-
heder og vækstprogrammer – f.eks. Nordjysk Lånefond, Flere Virksomheder i Vækst, Virksomheder i Teknologisk Udvikling osv. Vi af-
lægger altid gerne virksomhederne et uforpligtende besøg.  
 
Ikke allerede medlem? Alle virksomheder kan blive tilknyttet Frederikshavn Erhvervsråd gennem den lokale erhvervsforening og der-
med opnå indflydelse og rådgivning. Som medlem får du automatisk besked om alle vores mange erhvervsrelaterede arrangementer – 
og samtidig støtter du den lokale erhvervsudvikling. Læs mere og bliv medlem på http://www.frederikshavn-erhvervsraad eller ring på 
telefon 9845 8000. Velkommen i Frederikshavn Erhvervsråd! 


