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Siden sidste nyhedsbrev…
Det har generelt set været et begivenhedsrigt halvår for Hub North. Hub Norths fremtidige strategiske udgangspunkt samt en
detaljeret handlingsplan frem mod år 2013 er på plads. Hertil kommer en kommunikationsstrategi, som aktuelt er i udbud hos 4
interessante bureauer. Vi forventer at træffe afgørelse herom i nær fremtid.

Nye funktioner og muligheder på www.hubnorth.dk
Hub Norths hjemmeside er over sommeren blevet udbygget med en kort-funktion. Kortet giver et overblik over netværkets
medlemmer, deres geografiske placering samt kontaktoplysninger og links til hjemmesider. Denne funktion er udtænkt at give
endnu kortere vej til eventuelle samarbejder medlemmerne imellem.
Desuden er der på hjemmesiden kommet en fane med titlen ’finansieringsmuligheder’. Her findes udover information og overblik vedrørende støttemuligheder indenfor diverse puljeordninger i Danmark så vel som EU, også links til puljerne, fakta om
ansøgningsprocedurer samt krav til projektet, der søges støtte til.
Du finder begge funktioner under fanen ’medlemmer’. God fornøjelse.

Hub North netværket tæller nu mere end 100 medlemmer
Netværket har fået glædelig tilgang af ikke mindre end 17 nye medlemmer over sommeren, og tæller nu 107 aktører fordelt
på både producenter, leverandører, rådgivere, samt vidensinstitutter. De nye medlemmer af netværket er alle direkte– eller
indirekte leverandører til vindmølleindustrien.
Efteråret ud vil der fortsat være besøg fra sekretariatet repræsenteret af Kjeld Kjærgaard, Erhvervskonsulent og Henrik Wadmann, Projektleder. Vi forventer at besøge omkring 40 virksomheder , hvorved vi i fællesskab afdækker virksomhedens kompetencer. Denne kompetenceafdækning er en vigtig dimension i etableringen af det faglige fundament for frugtbart samarbejde medlemmerne imellem— en form for netværksmatch-making.

Ny medarbejder
Over sommeren har sekretariatet fået tilgang af Tine Krogh, der skal arbejde med den kommunikative del af netværket så
som nyhedsbreve, hjemmesidetekst– og redigering samt mange andre kommunikationsopgaver. Tine er uddannet Cand. Soc. i
Udviklingsstudier og Internationale relationer fra Aalborg Universitet og vi er sikre på, at hun vil være et stort aktiv for hele
Hub North projektet. Desuden er Alex Søgaard Moreno, som tidligere har varetaget sekretariatets kommunikation blevet fastansat som projektmedarbejder.

Hub North i æteren
Hub North, repræsenteret af Henrik Wadmann, Projektleder, fik d. 9.august muligheden for at eksponere netværkets baggrund
og formål i P4s studie. Dette interview blev fulgt op af et supplerende interview med Per Henriksen, direktør for Sander Plast,
om fordelene ved medlemskabet i Hub North netværket. Begge interviews kan findes på hjemmesiden under fanen ’nyheder’.
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