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Sted: 

1. Valg af dirigent

ERHVERVS 

NETVÆRK 9220 
INDFLYDELSE GENNEM RELATIONER 

Generalforsamling 2 0 21 

Referat 

Onsdag den 26. august 2021, kl. 15 :00-16:00 
Musikkens Hus, Musikkens Plads 1, 9000 Aalborg 

Bestyrelsen foreslog Karen-Marie Hovmøller fra Hovmøller & Thorup, som blev valgt
enstemmigt. Karen-Marie konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet.

2. Formandens beretning vi Mette Schmidt

- formand i ErhvervsNetværk 9220 og Teknik og Bæredygtighedschef ved Port of Aalborg

"Hvor er der sket meget i verden siden 4. ma1is 2020, da vi holdt generalforsamling i Aalborg 
Po1iland Park, men knap så meget som vanlig i ErhvervsNetværk 9220. 
Jeg er sikker på, at vi alle har ventet på at kunne mødes igen - at netværke og danne og opdatere 
vores relationer. 
Jeg har i hvert fald glædet mig til at stå foran jer igen - fordi det er symbolet på, at nu er tingene 
vendt og blevet en mere normaliseret hverdag. 
Vi lukkede ned for fysiske bestyrelsesmøder lige efter generalforsamlingen i 2020 og brugte Teams 
som platform. Det er nu ikke det samme - jeg ser i hvert fald ikke på samme måde det skæve smil 
efter en sjov kommentar eller muligheden for at aflæse ansigtsudtrykket efter en god drøftelse. 
Vi besluttede tidligt at udskyde events og businessnetværk 9220 møderne for en periode. Det skulle 
hurtigt vise sig, at det blev for en længere periode og at forudsætningerne for at lave arrangementer 
blev hele tiden ændret. Vi blev også hurtigt enige om fortsætte med at holde bestyrelsesmøderne på 
Teams og afvente vore muligheder mht. at lave arrangementer. Vi ville gerne lave nogle pop-up og 
on line arrangementer, men det var et svært farvand at navigere i, og mange der bød sig til, og som 
vi ikke kunne matche. 
Vi har sendt jer en lind strøm af nyheder (89 stk.) og afholdt så mange møder, som vi mener var 
forsvarligt: 

o 6 business netværksmøder

o 7 arrangementer
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Mht. medlemmer er det dog lykkes os at opretholde det samlede medlemstal og dermed på trods af 
en vis afgang at skaffet 2-4 medlemmer hver måned -uanset Corona. Vi har også en stadig en skare, 
der følger os på Linkedln med 1300 følgere og 630 følgere på Facebook. 

I ErhvervsNetværk 9220 har vi besluttet at arbejde med 4 strategiske områder: 
1. danne, pleje og nyttiggøre relationer og netværk

2. udvikling af 9220 og rammebetingelser for erhvervslivet

3. bæredygtighed

4. sundhed og socialt ansvar

Hvis vi ser lidt på det, der er sket inden for områderne: 

Udvikling af 9220 

... er det lykkes af etableret "tænketank for det østlige Aalborg 9220" - hvor vi har møde hvert 
kvartal, og hvor jeg er formand. 

Deltagere: 
o Himmerland Boligforening

o Erhvervsnetværket NV 9220

o Nordjyllands Trafikselskab

o NOVI

o Po1i of Aalborg

o UCN

o Region Nordjylland

o Aalborg KommuneAalborg

Universitet

Vi arbejder med en overordnet vision for Aalborg Øst, som hedder: 

"Et Østligt Aalborg med interessenter, som står sammen og tilbyder borgere og brugere unikke 

rammer for et moderne hverdagsliv og et stærkt erhvervsliv med unh1ersitet, forske,park og et 

kommende universitetshospital, der placerer sigførende indenfor sitfelt". 

Formålet er: 

o at skabe et forum, hvor initiativer til udvikling af området kan drøftes og koordineres, for at

skabe synergi og fremdrift,

o og understøtte dialoger i forbindelse med en fælles udviklingsproces for Aalborg Øst for alle

os deltagere.

Bæredygtighed 

Vi har arbejdet tæt sammen med jer medlemmer og jeres naboer for at vise, at der er symbioser 
mellem virksomheder. I vil senere i dag se en minifilm, der viser disse symbioser, og at det er en 
god forretning, at det giver et godt image og er attraktivt for medarbejdere. Det kaldes Industriel 
symbiose Nord - hvor 40 virksomheder indgår. Mangfoldigheden er unik med både små og store 
virksomheder 



Green Hub Denmark 
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I GHD har vi været med til at formgive sammen med andre stærke partnere i Aalborg og 

Nordjylland, hvor vores bestyrelsesmedlem Ole Nielsen sidder i bestyrelsen, og hvor jeg tidligere 

også har været bestyrelsesmedlem. 

Vi har tillige et stærkt samarbejde med GHD-seluetariatet, idet et andet bestyrelsesmedlem Lars 

Jøker indgår aktivt i drøftelser omkring deres arbejde. GHD's direktør Poul Knudsgaard har også 

valgt at stille sig til rådighed ved at stille op til vores bestyrelse. Det er vi meget glade for, idet det 

det giver os muligheden for at bistå og få viden og kompetencer vha. GHD gennem Poul, hvis han 

bliver valgt. 

Socialt ansvar 

I arbejdet med socialt ansvar er vores bestyrelsesmedlem Rene Hald er aktiv ift. et stort Aalborg Øst 
projekt sammen med blandt andet Himmerlands Boligforening omkring aktivering af medarbejdere 
på kanten af arbejdsmarkedet 

Strategimøde 

I næste uge holder vi Strategimøde, hvor bestyrelsen vil sikre, at vi fastholder trykket på indflydelse 
indenfor vores 3 strategiske indsatsområder altså udvikling af 9220, bæredygtighed og socialt 
ansvar. Det er vores forventning, at vi i de næste år vil vi markere os endnu stærkere og igangsætte 
handlinger, hvor vi får sat en markør for, hvad man kan og værdien af dette. 

På strategimødet har vi inviteret tovholderne for: 
o Businessnetværket
o Sundhed
o Energi og Miljø
o verdensmålene
o Fremtidens arbejdsplads 9220

... for at få drøftelser og ideer til nye tiltag og aktiviteter, som kan styrke netop jeres 
interesseområder til glæde for og med jer alle. 

Vi vil det kommende år bruge ressourcer på at få igangsat flere initiativer sammen med blandet 
andet netværksgrupperne. 
Hvis der er nogle af jer, der har ideer til nye grupper, så skal I endelig henvende jer til os. 

Vi har også det sidste styrket samarbejde med Aalborgs andet erhvervsnetværk; Erhverv 
Norddanmark, hvor jeg sidder som bestyrelsesmedlem. 

Vores bestyrelsesmedlem Morten Dahlgaard fra AAU sikrer den tætte kontakt vedr. mulighederne 
mellem AAU, erhvervslivet og vores andre interessenter. 

Til sidst vil jeg gerne sige: 
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tusind tak til 

o jer medlemmer for at fastholde jeres medlemskab
o tovholdere og deltagerne i netværksgrupperne for jeres initiativer og aktiviteter
o bestyrelsen - for at I har holdt ud og vedblevet med at bidrage til netværket på Teams
o Eventgruppen hvor vores bestyrelsesmedlem Trine Ramgaard- Jensen sikrer koordinationen

mellem bestyrelsen og gruppen og de mange fine arrangementer
o Himmerland Boligforening for jeres bidrag med mange funktioner i netværket
o OG ikke mindst Vores kerne i NV9220 med

• sekretariatet ved Sisse Gramstrup Munk
• Netværksarbejdet ved Per Bang
• det journalistiske arbejde ved Steen Bjerre

3. Præsentation af nye medlemmer vi Per Bang

Hand out (se bilag 1)
I 2020 var der en negativ tilgang på 10 medlemmer. I alt tegnede der sig 27 nye medlemmer, mens
der var 37, der meldte sig ud eller ophørte med at eksistere.

4. Orientering fra hver netværksgruppe v/Per Bang
Hand out (Se bilag 2)

5. Planlagte aktiviteter/arrangementer i det kommende år v/Per Bang
Hand out (Se bilag 2)

Arrangementer i ErhvervsNetværk 9220 - 2022:

11. januar Morgenkryddere hos Handelsbanken 
13. januar Nytårskur 
3. februar Besøg hos Aalborg Lufthavn 
3. marts Generalforsamling 
24. marts Klimabus 9220 
5. april Morgenkryddere 
19. maj 11-års fødselsdag
8. september Aftensejlads med LOA
9. september Øst for Fjorden - Sejlads med LOA
30. september Tour de 9220

Handelsbanken 
Kompas Hotel Aalborg 

Aalborg Lufthavn 

Himmerland Boligforening 

27. oktober NV9220 bag tremmer- en dag i arresten
18. november ErhvervsNetværk 9220's årlige juleafslutning
13. januar Nytårskur hos Aalborg Teater
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6. Regnskabets fremlæggelse og godkendelse vi Lars Joker 

ErhvervsNetværk 9220 havde i år 2020 en nettoomsætning på 762.758 kr., hvilket er mere 
sammenlignet med år 2019. Det samlede resultat for regnskabsår 2020 er på 149.291 kr. 
Dette overskud skyldes, at planlagte aktiviteter løbende er blevet aflyst grundet den nuværende 
situation med corona. 

Under gennemgangen af regnskabet appalerede generalforsamlingen til bestyrelsen om, at pengene i 
netværket skulle bruges mere aktivt til gavn for medlemmerne. Der kom bl.a. et forslag angående 
julebelysning og dette blev taget til efterretning, dog blev det vurderet, at det ikke er inden for 
netværkets formål. 

Revideret uden anmærkninger. 

Regnskabet blev godkendt. 

Fastlæggelse af kontingent 
Der var enighed om at fastholde samme takster for kontingent. 
Lars Jøker påminder medlemmerne, at de skal huske at udfylde reguleringsskemaet. 

7. Behandling af indkomne fors/ag vi Lars Joker

Ingen indkomne forslag

8. Valg
Ulige år:
Lige år:

På valg er: 

Valgt blev: 

4 Bestyrelsesmedlemmer 
3 bestyrelsesmedlemmer 

Ole Nielsen (Genopstiller) 
Rene Hald (Genopstiller) 
Lars Jøker (Genopstiller) 
Jesper Luff (Genopstiller ikke) 

Lars Jøker 
Rene Hald 
Ole Nielsen 
Susanne Ørnbo 



Følgende kandidater blev opstillet 
Hvert år: 1 suppleant 

Valgt blev: 
Poul Knudsgaard 

9. Eventuelt

Ingen bemærkninger 

Dir' ent, Karen-Marie Hovmøller 
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Bilag 1 : Handout 

Status på nye medlemmer 

Ansvarlig 

Per Bang 

Virksomhed 

Pbang++ People 
Search and 
Selection 

Status på medlems hvervning 

Mail 

per@pbang.dk 
Telefonnummer 

22238000 

I 2020 var der en negativ tilgang på 10 medlemmer. I alt tegnede der sig 27 nye medlemmer, mens 
der var 37, der meldte sig ud eller ophørte med at eksistere. 

De 27 nye med Jemsvirksomheder repræsenterer forskellige størrelser og en inddeling heraf kan ses 
nedenfor: 

1-5 medarbejdere
6-10 medarbejdere
11-50 medarbejdere
51-100 medarbejdere
+ 100 medarbejdere
Kategori G

Nye medlemmer i 2020 

20 nye medlemmer 
2 nye medlemmer 
4 nye medlemmer 
0 nye medlemmer 
0 nyt medlem 
0 nyt medlem 

• Mindstep Care

• EKJ Rådgivende Ingeniører

• Nordjysk vinhandel

• BEMÆRK Kommunikation

• R4Y

• Hirdogko

• Gestus Nord

• Tømrerfirma Søren Bernhard

• Eco2Light

• Kommunikationsministeriet.dk

• Prodesia

• Willforce I/s

• Viacon A/S



Nye medlemmer i 2021 
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• WSP- Orbicon

• Invest in Aalborg

• Lund HR

• Min Bolighandel Aalborg

• Norva24 A/S

• Forstas A/S

• Systemgruppen A/S

• Medarbejdere ApS

• Lundtoft

• Jysk rekruttering

• TTIT

• Tunnel Drain

• LOA

• Aalborg Firmaidræt

Klarup Autolakering ApS 

EDC Erhverv Poul Erik Bech, 
Aalborg 

DK.NO Partners 

Ugli Fruit Podcasting 

Grøn Stativ/ Inge Krogh Larsen 

De Fakta Rådgivende 
Landinspektører 

Passion Sales 

Asetek 

Malene Sondrup 

Green Hub Denmark 

Aalborg Aktiv 

Bobach Stålentreprise A/S 
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Bilag 2: Handout 

Status på netværksgrupperne 

BusinessNetwork 9220 

Tovholder 

Per Bang 

Formål 

Virksomhed Mai! 

Pbang++ People per@pbang.dk 
Search and Selection 

Telefonnummer 

22238000 

Meningen med deltagelsen er at skabe mere forretning i deltagernes virksomheder. Det kan ske ved 
at handle mere med de øvrige virksomheder i gruppen, ved at handle med netværkets netværk og 
videre ud i netværkets forgreninger. Mere forretning kan også komme i kraft af den inspiration, ny 
viden og ideer man får via samtalerne i netværket. 
Medlemmer, tovholder og andre giver oplæg om emner af interesse i forhold til at skabe mere 
forretning, og der opbygges en tillid, der betyder, at man i gruppen kan finde fottrolig og 
erfaringsbaseret sparring på mange områder. 

ÅRSHJUL FOR BN9220 for resten af 2021 
12. oktober: Fællesmorgenkrydder
17.november: fælles morgenkrydder

Energi og Miljø 9220 

Tovholder 
Brian Dalby 
Rasmussen 

Formål 

Virksomhed 
Aalborg Havn 

Mail 
bdr@aalborghavn.dk 

Telefonnummer 
99301552 

Temagruppen ønsker at præge udviklingen i lokalområdet i mere bæredygtig retning, til gavn for 
erhvervsliv, miljø og mennesker. Vi har fokus på miljøsamarbejde og bæredygtig 
forretningsudvikling. Vi har en løbende dialog i gruppen, og tager gerne initiativ til 1-2 
arrangementer årligt for erhvervsnetværket. 
Gruppen mødes som hovedregel hver den første torsdag i måneden. Næste møde er d. 15. 
september. 



·sundhed 9220
Tovholder 

Morten Andersen 

Formål 

Virksomhed 

Dansk 
Firmaidræt 
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Mail 

man@firmaidraet.dk 

Telefonnummer 

24409985 

At styrke mental og fysisk sundhed blandt virksomhederne i netværket for at skabe resultater blandt 
medarbejder og på bundlinjen. 
Tanken er foreløbig, at vi herudover vil afholde to arrangementer om året. Du er altid velkommen 
til at kontakte tovholder for information om næste møde. 

Fremtidens Arbejdsplads 9220 

Tovholder 
Helle Glyø 

Formål 

Virksomhed 
Glyø Coaching 

Mai! 
hel le@glyoe.com 

Telefonnummer 
22762760 

Netværksgruppens formål er at inspirere virksomheder til at blive endnu bedre arbejdspladser- med 
plads til mangfoldighed. 

Netværksgruppen 'Fremtidens arbejdsplads 9220' ønsker at være på forkant med tidens tendenser. 
Ved hjælp af arrangementer vil vi give medlemsvirksomhederne i ErhvervsNetværk 9220 viden om, 
hvordan man bliver en endnu bedre arbejdsplads. Derudover ønsker vi at sætte fokus på, hvordan 
man som virksomhed kan tage et socialt ansvar ved fx at lave en elevpladsansættelse, etablere et 
uddannelsesforløb, ansætte en højtuddannet eller borgere på kanten af arbejdsmarkedet. 
Netværksgruppen planlægger arrangementer, som understøtter brobygningen mellem skoler, 
uddannelsesinstitutioner og virksomheder. 

V erdensmål 9220 
Tovholder 

Jens Askehave 

Formål 

Virksomhed 

Askehave & 
Askehave 

Mai! 

jens@askehave.dk 

Telefonnummer 

22604209 

Verdensmål 9220' formål er at gøre de 17 Verdensmål operationaliserbare for netværkets 
virksomheder, idet vi, som medlemmer af Verdensmål 9220, selv får en bedre forudsætning for at 
arbejde målrettet med verdensmålene i vores egen organisation/virksomhed. 
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Planlagte al,tiviteter i 2021 

Eventgruppen 

Tovholder 
Per Bang 

Formål 

Virksomhed 
Pbang++ People 
Search and 
Selection 

Mail 
per@pbang.dk 

Telefonnummer 
22238000 

Eventgruppen har til formål, at finde, arrangere og planlægge arrangementer for medlemmerne i 
ErhvervsNetværk 9220. Eventgruppen arbejder med forskellige og spændende arrangementer, der 
vil tilgodese alle medlemmerne i netværket. 


