Nyt fra Hub North
Maj 2012
Siden januar 2012 er der sket meget i Hub North. Vi har afholdt flere spændende temamøder, deltaget på EWEA 2012 og
fået ny frontfigur. Det kan du læse mere om her, god fornøjelse

EWEA 2012
I forbindelse med at afholdelsen af en af de største vindmøllekongresser i verden
fandt sted i København anså Hub North det som en unik mulighed for at profilere
dets medlemmer og skabe kontakt til relevante virksomheder og medlemmer. I den
forbindelse var Hub North var vært ved et arrangement i Utzon Center i Aalborg
tirsdag den 10. april, hvor ca. 150 gæster deltog. Det var indlæg fra bl.a. direktør for
Vindmølleindustrien samt Borgmester og frontfigur for Hub North Henning G. Jensen, som bøde deltagerne velkommen til Aalborg. Efterfølgende fik Hub North stor
ros fra både deltagere og Vindmølleindustrien for et rigtigt vellykket arrangement
Sekretariatet bag Hub North deltog også i selve kongressen i København, der løb af
stablen fra 16-19. april. Med over 12.400 registrerede deltagere fra hele verden var
det den mest besøgte messe, som EWEA nogensinde havde afholdt, så der var rig
mulighed for at skabe kontakter. Hub North stod på den såkaldte ’Danmarksportal’ sammen med andre danske kommuner, byer og
regioner som havde til formål at vise de kompetencer inden for vind, som Danmark har som helhed. Standen var velbesøgt og Hub
North fik skabt en masse kontakter til ind- og udland, som gerne skal komme dets medlemmer til gode.

Ny frontfigur i Hub North
Hub North fik i april en frontfigur i form af borgmester i Aalborg Kommune, Henning G. Jensen.
Han skal bidrage til at skabe fokus på grøn energi og nordjyske kompetencer på vindområdet og
udtaler: ”Det er både med stort engagement og stor interesse, at jeg går ind i samarbejdet med Hub
North, siger Henning G. Jensen. – Der er ingen tvivl om, at de mange nordjyske virksomheder
med tilknytning til vindmølleindustrien er langt fremme på deres respektive områder, og at der er
et stort potentiale i Nordjylland for at udnytte vores stærkeste kompetencer og specialviden til at
profilere regionen nationalt og internationalt. De muligheder ser jeg frem til at arbejde videre med og håber på min egen
måde at kunne bidrage med at skabe et større fokus omkring de mange fordele ved vindenergi.”

Arrangementer
Hub North har afholdt to netværksarrangementer i foråret 2012. Det første fandt sted 14.
marts og handlede om Supply Chain Management. Her var indlæg fra Rasmus E. Rasmussen,
der er Supply Quality Engineer fra Siemens Wind Power, der fortalte om de krav, de stiller til
underleverandørerne. Det indlæg blev suppleret af Sonny Gajhede fra Integrate A/S, der fokuserede på de fremtidige kvalitetssikringskrav, der er for produktionsvirksomheder og hvordan
man bedst muligt forbereder sig på disse krav. Afslutningsvis var der indlæg fra Raghad Pedersen, der med en god portion humor fik fastslået, hvordan virksomheder kan bruge HSEkonceptet som en stærk konkurrenceparameter i forhold til sine konkurrenter.
Det andet netværksmøde blev afholdt den 26. april i samarbejde med fjernvarme netværket FleksEnergi. Temarammen var støtte og
finansieringsmuligheder for virksomheder, og og 5o deltagere var mødt op for at får mere information om de forskellige fonde. Der
var indlæg fra Anne-Mette Mikkelsen fra Styrelsen for Forskning og Innovation, Nikolai Zarganis fortalte om EUDP-programmet,
der hører under Energistyrelsen. Herefter gik Allan Næs Gjerding fra Fornyelsesfonden på scenen og fokuserede på, at det var fornyelse, der skulle hjælpe Danmark ud af krisen og at det såmænd også var vores evne til at forny os, der havde skabt grundlaget for det
samfund, vi kender i dag. Afslutningsvis var det Søren Bjerregaard Pedersen fra Norddanmarks EU-kontor, der fortalte om hvordan
man som virksomhed får en god start på sit projekt.

