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Hub North runder 200 medlemmer
Hub North har fået vokseværk - medlemstilgangen er mere end fordoblet det seneste år, og antallet af netværksmedlemmer
har nu rundet 200. En glædelig tilgang der bekræfter, at Hub North er på rette vej.
Vindmølleindustrien er i rivende udvikling og meget tyder på, at også den er på rette vej. Udviklingen betyder, at vores medlemmer støder på stadig nye udfordringer, som vi i Hub North fortsat efterstræber at hjælpe med, og rådgive omkring, således at
vores medlemmer er bedst muligt rustet til fremtidens vindkapløb.

Herning Industrimesse i medvind
I dagene 3.- 6. september var Hub North i Herning for at deltage i nordens
største industrimesse Hi[13]. I år havde arrangørerne sat ekstra stor fokus på
vind- og vedvarende energi, og for første gang havde vindenergi en selvstændig sektor på messen.
Besøgende på messen kunne blandt andet deltage i face-to-face møder med
nogle af branchens underleverandører og tage del i produktseminarer om nye
trends inden for vindmølleindustrien. Hi[13] inviterede desuden på ekskursion til pre-åbningen af den nye havmøllepark ved Anholt.
Hub North havde en stand på messen og deltog blandt andet i et matchmaking event med ind- og udenlandske netværksorganisationer, hvilket blandt
andet førte til flere nye medlemmer i Hub North.

Flere hænder i Hub North
1. september startede Sidsel Aistrup Eriksen i Hub North der, med projektleder Henrik Wadmann og projektkoordinator Alex
Søgaard Moreno, nu tæller tre medarbejdere.
Sidsel skal fremadrettet hjælpe med at løfte Hub Norths kommunikative opgaver, herunder blandt andet vedligehold og opdatering af hjemmesiden, udarbejdelse af nyhedsbreve, udfærdige virksomhedsprofiler for interesserede netværksmedlemmer samt
varetage mange andre opgaver af kommunikativ art.
Sidsel er uddannet Cand.mag. i kommunikation ved Aalborg Universitet og har således en bred faglighed inden for feltet. Vi byder Sidsel velkommen og ser frem til et godt samarbejde.

Energy Day #2
I forbindelse med Aalborg Bæredygtighedsfestival 2013 deltog Hub North,
sammen med 70 andre energi-interesserede, i Energy Day #2.
Arrangementet løb af stablen mandag den 16. september i Nordkraft. Her stillede EnergyVision via en række oplægsholdere og workshops skarpt på partnerskaber inden for energisektoren.
Dagen bød blandt andet på oplæg fra Anders Stouge, vicedirektør i Dansk
Energi, og politisk ordfører Bjarne Laustsen (S). Sexolog og forfatter Joan Ørting rundede dagen af med et oplæg omkring dynamikker og sammenfald i
privat- og erhvervslivets partnerskaber.

