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Bestyrelse på
plads i nyt
erhvervshus
Af Mikkel Eklund
mikkel.eklund@nordjyske.dk

NORDJYLLAND: Væksthus
Nordjylland bliver fra årsskiftet til Erhvervshus
Nordjylland, og nu er den
endelige bestyrelse også
fastsat. De nordjyske kommuner havde på forhånd
indstillet fire nordjyske
borgmestre til en plads i
bestyrelsen. Mogens Christen Gade (V) fra Jammerbugt Kommune indtager
pladsen som formand,
mens han får selskab af
Thomas Kastrup-Larsen
(S), Aalborg Kommune,
Ulla Vestergaard (S), Thisted Kommune, og Mogens
Jespersen (V), Mariagerfjord Kommune.
De fire borgmestre kommer dog ikke til at være
alene om arbejdet. Repræsentanter fra det nordjyske
erhvervsliv, undervisningsinstitutionerne, regionen og arbejdstagersiden

får nemlig også plads. Det
drejer sig om Ulla Astman
(regionsrådsformand, Region Nordjylland), Carsten
Hedeman (Dansk Industri), Hanne Kvist (Landbrug og Fødevarer), Peter
Berg-Mortensen (Dansk
Byggeri), Rikke Gandrup
(Horesta), Dorte Stigaard
(Aalborg Universitet) og
Jan O. Gregersen (LO).
Derudover deltager en observatør fra Erhvervsministeriet.
Den nye formand, Mogens Christen Gade, er klar
til at gå i gang med arbejdet.
- Jeg glæder mig over, at
vi har fået sammensat et
stærkt hold til bestyrelsen
for Erhvervshus Nordjylland. Nu skal vi i arbejdstøjet, så vi kan være med til
at sikre, at Erhvervshuset
kommer til at fungere efter
hensigten som et stærkt
tværkommunalt kompetencecenter, siger han.

DHL får lokaler
på havnen
i Aalborg
AALBORG: Transportkoncernen DHL flytter en af sine
afdelinger i Aalborg til
større lokaler på Aalborg
Havn.
DHL’s nordjyske regionskontor har i en årrække ligget på Mineralvej i Aalborg, hvor både DHL
Freight og DHL Global Forwarding til huse. DHL
Freight står for transport af
gods på landevej, intermodal transport og lagerservice, mens DHL Global
Forwarding håndterer luftfragt, kurér og søfragt.
Derudover håndterer begge selskaber projekttransporter, fx vindmøllevinger.
Men nu er DHL vokset så
meget i Nordjylland, at
pladsen på Mineralvej ikke
længere rækker. Derfor
flyttes det ene ben – DHL
Global Forwarding – til nye
og større lokaler på Langerak på Aalborg Havn.
DHL’s nye bygninger på
Langerak har hidtil huset
Carlsbergs depot og kontor
i Nordjylland, og her får

man 2000 kvadratmeter
lager og 200 kvadratmeter
kontor.
- Vi får fordoblet vores lagerkapacitet, og det giver
os blandt andet mulighed
for at optimere vores arbejdsgange endnu mere. Vi
får blandt andet bedre
plads til at pakke vores
containere til Grønland, siger Henrik Spelmann, der
er filialchef i Aalborg for
DHL Global Forwarding, i
en pressemeddelelse.
- Derudover giver de nye
faciliteter os også mulighed for at tilbyde lagerløsninger til vores kunder, der
ønsker opbevaring i en
kortere eller længere periode, fortsætter han.
Henrik Spelmann og
hans godt 20 kolleger er i
gang med at indrette lokalerne, og fra 2. januar 2019
er alt i fuld drift fra den nye
adresse. Samlet har DHL i
Nordjylland mere end 60
medarbejdere.
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It-firma udskyder børsdebut på ubestemt tid
KØBENHAVN: It-selskabet Adform, der tilbyder kunder hjælp med markedsføring, har udskudt sin planlagte børsnotering. Det skriver Ritzaus Finans. Børsdebuten er udskudt på
ubestemt tid, fremgår det af en meddelelse fra selskabet. Børsnoteringen har været ramt
af problemer, hvilket selskabet har begrundet med urolige finansmarkeder.
/ritzau/

Kinesere bygger
base i Aalborg
ØKONOMI: Organisation fra Kina får innovationskontor i Nordjylland,
og investeringer for adskillige millioner kan være på vej
president, NETC.

Af Anders Andersen
anders.andersen@nordjyske.dk

AALBORG: Der er allerede ind-

gået aftale med en kinesisk
producent om at etablere sig
i Aalborg. I løbet af få uger
vil Aalborg Kommune løftet
sløret for, hvor virksomheden skal ligge og hvem det
bliver.
Det sker samtidig med, at
den kinesiske organisation
NETC i dag officielt slår rødder i Aalborg og kan blive en
fortrop for yderligere kinesiske investeringer i Nordjylland.
Aalborgs
erhvervschef
Tonny Thorup er tilbageholdende med oplysninger om
den kommende virksomhed.
- Jeg må desværre ikke sige noget mere konkret, men
jeg kan oplyse, at det bliver
inden for energisektoren, siger Tonny Thorup.
Aalborg Kommune lægger
lokaler til det nye kinesiske
kontor i Aalborg. Der vil blive tilknyttet to medarbejdere, en der er to-sproget og
med kinesisk baggrund, og
en erhvervsmand, der har
boet og arbejdet i Kina. Begge taler kinesisk.
Kontoret bliver det 9. internationale kontor i verden
for NETC, der i forvejen har
innovationscentre i blandt

Tonny Thorup, erhvervschef i Aalborg Kommune, håber, at det
kommende kinesiske innovationscenter kan bane vejen for udvikling i det nordjyske.
Arkivfoto: Martin Damgård

FAKTA
AALBORG BLIVER KINESISK HOVEDKONTOR FOR ERHVERV
{ NETC (North Eastern Tech Transfer Center.) er en strategisk kinesisk organisation, der skal fremme teknologiudvikling internationalt - i praksis en sammenslutning af tusindvis af virksomheder,
universiteter og offentlige organisationer.
{ Sat i verden af det kinesiske ministerium for videnskab og teknologi og Shanghai bystat.
{ NETC repræsenter 64 af de 100 største udviklingszoner i Kina,
Repræsenterer virksomheder, der samlet set omsætter for mere
end 3.000 milliarder kroner årligt og en række anerkendte kinesiske universiteter i Shanghai og den østlige del af Kina.
{ Centeret i Aalborg får navnet Chinese Nordic Innovation Center,
det etableres også i Shanghai. Det skal styrke samarbejdet mellem Kina og de nordiske lande og dermed fremme investeringer,
videndeling og forretningsrelationer på tværs.

andet USA, Canada, Frankrig, Storbritannien og Singapore.
- Danmark har altid været i

spidsen med research og udvikling inden for energi og
IKT, inklusiv software og big
data, siger Lu Jijun, assistant

Hvorfor Nordjylland?
At det netop bliver Aalborg,
som bliver hovedkvarter,
skyldes ifølge Aalborg Kommune langvarige diplomatiske forbindelser. Gennem de
sidste to år har Invest in Aalborg arbejdet med flere store kinesiske investeringssager, og kineserne ser Aalborg som stærk inden for
IKT og energi.
Det har også spillet ind, at
Aalborg Universitet (AAU)
for nylig placerede sig på en
international fjerdeplads på
ingeniørområdet, lige efter
tre amerikanske universiteter i en ranking foretaget af
Massachusetts Institute of
Technology (MIT).
En tredjedel af den globale
vækst drives af Kina. Nordjylland har udsigt til at få fat
i en betydelig mængde arbejdspladser og store investeringer, hvis det lykkedes
at få investeringer lokket
hertil
- De er meget interesseret i
os og i at samarbejde og investere. Vi er dygtige på en
række områder. Vi ved ikke,
hvor stort det bliver, men andre steder er der kommet
store industriparker ud af
det. Så vi håber, at det kan
udvikle sig lige så positivt
her, siger Tonny Thorup.

Kontoret bliver det 9. internationale kontor i verden for kinesiske NETC, der i forvejen har innovationscentre i blandt andet USA, Canada,
Frankrig, Storbritannien og Singapore.
Arkivfoto: Lars Pauli

