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Nyhedsbrev
Projektsekretariatet bag Hub North vil fremover komme med et nyhedsbrev en gang i kvartalet for at give medlemmerne et
indblik i, hvad der konkret er sket i projektet og samtidig give et overblik over afholdte og kommende arrangementer. Vi håber
meget på, at medlemmerne således får en god forståelse for den fortsatte udvikling i Hub North. Se i øvrigt www.hubnorth.com
for mere information. God fornøjelse.

Nye medarbejdere
Projektsekretariatet bag Hub North har fået en ny medarbejder i form af Henrik Wadmann, der er blevet ansat som projektleder
på Hub North. Henrik er 47 år, gift, har to voksne børn og er født og opvokset i Frederikshavn. Han kommer fra en karriere i det
private erhvervsliv, hvor han blandt andet har arbejdet på den netop lukkede Vestas fabrik i Viborg og som ingeniør hos både
Danfoss og Grundfos. Han har desuden arbejdet for Velfac, Martin Professional og har også været selvstændig i en periode.
Henrik har stærke kompetencer inden for blandt andet projektstyring og forretningsstrategi og har desuden en MBA i strategisk
ledelse og vi er overbeviste om, at han er den rette mand til at styre Hub North projektet.
Desuden har sekretariatet fået tilgang af Alex Søgaard Moreno, der skal være behjælpelig med den kommunikative del af netværket så som nyhedsbreve, nyheder på hjemmesiden og mange andre kommunikationsopgaver. Alex er uddannet Cand. Mag. i
Spansk og International Virksomhedskommunikation fra Aalborg Universitet og vi er sikre på, at han vil være et stort aktiv for
hele Hub North projektet.

Medlemmer i netværket
I løbet af det sidste halve år har rigtig mange virksomheder meldt sig ind i Hub North
netværket således der p.t. er 90 medlemmer. De fleste af disse medlemmer er nordjyske, men der er også medlemmer fra de øvrige regioner i Danmark – og der er sågar også en svensk virksomhed, der har meldt sig ind i netværket. Medlemmerne
repræsenterer stort set alle de grene af værdikæden, der går fra visualisering af
planlagte vindmølleparker over afsætning af disse til opsætning og servicering af
møllerne. Værdikæden er ikke fuldstændig endnu – men vil blive det i løbet af det
næste halve år.

Orientering om projektets partnere
Hub North er et meget stærkt netværksprojekt—vel nok det stærkeste inden for
vindmølleindustrien i Danmark. Det har fra start af været meget vigtigt for initiativtagerne bag projektet, at alle interessenter inden for vindmølleindustrien i Nordjylland
skulle inddrages i projektet og dets initiativer, og samtidig være åben for deltagere
uden for regionen. Alle nordjyske erhvervskontorer med deres store indsigt omkring
lokale virksomheder deltager, Væksthus Nordjylland deltager, Force Technology deltager, logistikdelen med Aalborg Havn som meget vigtig brik deltager samt 5
institutter på Aalborg Universitet deltager. Der er tale om Institut for Byggeri og Anlæg, Institut for Elektroniske systemer, Institut for Mekanik og Produktion og endelig Institut for Samfundsudvikling & Planlægning. Projektet har således skabt et videns–
og kompetencemæssigt fundament, der klart signalerer, at der er vilje og beslutsomhed til at skabe morgendagens forudsætninger for udvikling og vækst inden for vindmølleindustrien.
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Hub North som dynamo
Et af formålene med Hub North er at sørge for et tæt samarbejde mellem interessenterne i den nordjyske vindmøllebranche,
og derfor er der planlagt en række forskellige virksomhedsbesøg for at få et mere dybdegående kendskab til, hvad de enkelte
producenter forventer af deres leverandører. Derudover er det vigtigt for hele Hub North netværket, at man tænker kreativt og
anderledes, hvis man vil sikre den fortsatte succes i den nordjyske vindmølleindustri. Antallet af underleverandører er for stort,
antallet af enkeltkomponenter til vindmølleproducenterne er
for mange – der skal tænkes i større enheder, der skal tænkes i samarbejde mellem underleverandørerne, der skal tænkes globalt, og det vil Hub North arbejde med løsningerne på.
Dernæst skal synergi mellem forskning, udvikling, producent
og underleverandør forstærkes. Det er meget vigtigt, at alle
led i denne kæde bliver involveret i processen omkring udvikling på materialer og form, således at alle led i værdikæden
får klare og entydige billeder af morgendagens teknologi
vedrørende vindmøller og således kan håndtere de nye krav
anvendelsen af nye materialer m.v. vil stille. Endvidere vil
der blive fokuseret på de logistiske udfordringer, som vindmølleindustrien står over for i fremtiden.

Kommende aktiviteter
I de kommende måneder vil projektleder Henrik Wadmann planlægge og aflægge de nordjyske erhvervskontorer besøg med
henblik på koordinering af efterfølgende besøg hos virksomheder, der er underleverandører til vindmølleindustrien. Det er en
meget central og vigtig opgave i projektet, fordi det skal være med til dels at identificere alle de virksomheder i Region Nordjylland der leverer til vindmølleindustrien, dels være med til at kortlægge udviklings- og kompetenceopgaver i de enkelte virksomheder og endelig men ikke mindst også udgøre fundamentet for en dialog omkring virksomhedernes forventninger til det
at være en del af Hub North.

Projektsekretariatet Hub North
Boulevarden 13 · 9000 Aalborg · Telefon 9931 1584 · hw@aalborg.dk

