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Styrk din virksomhed – deltag i vores netværk! 
 
Arrangement: Onsdag d. 27. januar, kl. 16 inviterer Frederikshavn Erhvervsråd til møde i 
underleverandørnetværket for virksomheder med større eller mindre tilknytning til den maritime 
industri – alle typer virksomheder er velkomne, nye såvel som gamle! 
Dette virksomhedsnetværk blev oprindelig etableret som en følge af den varslede lukning af 
motorproduktionen på MAN Diesel, som har berørt mange virksomheder i Frederikshavn 
Kommune. I kølvandet på det har vi holdt nogle gode og konstruktive møder med disse 
virksomheder for at drøfte nye idéer til bl.a. fremtidens produkter og samarbejde. 
 
Vi har fået fat i nogle rigtig spændende indlægsholdere til næste møde, som vil give ny inspiration – 
og derudover er møderne altid en god mulighed til at snakke med kolleger fra branchen om tingenes 
tilstand. Måske du finder din kommende samarbejdspartner på mødet?! 
 
Program d. 27. januar kl. 16-18 
 

• Velkomst ved Jørgen Ove Jensen, Frederikshavn Erhvervsråd 

 

• Fra idé til projekt indlæg ved Jens Peter Faldt, konsulent ved RM Staal A/S 

Jens Peter Faldt vil fortælle om den udviklingsproces, virksomheden har været igennem i 

forbindelse med virksomhedens NOx projekt, og hvordan man i den forbindelse har gjort brug af 

støttemuligheder – håndtering, administration og udfordringer. Bliv inspireret til måske selv at gøre 

brug af vækstprogrammerne. 

 

• Projekt Fugl Fønix – fornyet styrke og vækst gennem innovation indlæg ved Kirsten Kjellberg, 

Lederiet og Katrine Schumann 

 

I kølvandet på finanskrisen presser behovet for nytænkning sig på i mange af vores lokale 

virksomheder. Frederikshavn Erhvervsråd og konsulentvirksomheden Lederiet har indledt et 

samarbejde om Projekt Fugl Fønix, hvor målet er at skabe fornyet styrke og vækst i de deltagende 

virksomheder. Idéen er at invitere 8-10 virksomheder med i et innovationsforløb, som udvikler 

ledelsen og nøglemedarbejdes kompetencer til at gennemføre innovationsprocesser. Deltagerne 

får viden, sparring og konsulentstøtte gennem forløbet til at arbejde med innovationsprojekter i 

egen virksomhed. 

Vi vil ansøge Vækstforum under Region Nordjylland om støtte til projektet, og vi vil gerne høre fra 

dig, hvis din virksomhed er interesseret i at deltage. 

 

• Maritime Network – information om netværket ved Bo Kanstrup, Maritime Network 

Maritime Network – Service at the Gate to the Baltic. Bo Kanstrup vil fortælle om de muligheder, 

der ligger I at blive en del af netværket. Måske det kunne være en interessant mulighed for din 

virksomhed. 
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• Bordet rundt – gensidig orientering 

 
Tid: Onsdag den 27. januar kl. 16.00 – 18.00. 
Sted: Frederikshavn, Kattegat Siloen, stuen, lokale K1. 
Tilmelding til: tilmeld@frederikshavn.dk skriv ”tilmelding maritim 27/1” i emnefeltet og husk 
at angive antal tilmeldte – eller tilmeld på telefon 9845 8000. 
 
Tilmelding senest: Mandag den 25. januar – Tilmeld dig nu! 
 
 
 


