VINDMØLLEINDUSTRIEN
- Dansk konkurrenceevne i en
global industri
Mandag 2. juni inviterer Hub North i samarbejde med
Offshoreenergy.dk, Vindmølleindustrien, Aalborg Universitet
og EnergyVision atter til stor konference med Danmarks
førende virksomheder indenfor vindmøllebranchen. Temaet er
konkurrenceevne, hvor der sættes fokus på fremtidens
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vindenergisektor.
Deltagelse er
Den danske vindenergibranche oplever en stigende
konkurrence fra internationale aktører, som i høj grad
udfordrer de danske førerpositioner. Det betyder, at
virksomhederne står over for en skelsættende udfordring,
nemlig at reducere omkostningerne og gøre vindenergi mere
konkurrencedygtig.
Mulighed for gratis messestand
Sidste års konference var en stor succes med over 180
deltagere samt 40 udstillende virksomheder fra
vindenergisektoren. Dette gav rig mulighed for at diskutere,
networke og dele viden og erfaringer på området. Vi ønsker at
gentage denne succes fra sidste år, og giver interesserede
virksomheder mulighed for at udstille gratis i den messe, der

gratis.

sideløbende er med konferencen. Ønsker din virksomhed at
deltage med en messestand, så skynd dig at kontakte
sekretariatet bag Hub North (nad@aalborg.dk). Vi nærmere
os netop 100 deltagere. Målet er at runde 200 og dermed
overgå sidste års succes.
Se det foreløbige program her.

Hub North
på PALLEFABRIKKEN i Lendum
Da Michael Dalgas tilbage i 1992 på
egen hånd startede
Pallefabrikken havde han ikke meget
mere end en sømpistol som inventar.
Han startede ud med kvalitet som
kerneværdi og alt blev fremstillet af
hans egne to hænder.
Kvalitet i Højsædet
Selvom virksomheden har oplevet vækst og fået nye medarbejdere siden Michael Dalgas
sømmede sin første træpalle sammen, sætter de stadig kvalitet i højsædet. Som han selv
udtaler ”Det skal skille sig ud det vi laver, og vi skal ikke begynde at gå ned i kvalitet for at

konkurrere med de billigste”. Godt håndværk, de bedste materialer og en god service er
den simple opskrift på Pallefarikkens succes. Denne tilgang har resulteret i mange års
samarbejde med de fleste af deres kunder, hvor der bliver lagt vægt på kundernes
specifikke behov.
På fabrikken har de stor viden og meget erfaring indenfor træproduktion generelt, hvilket
betyder at de kan udvikle det specifikke produkt kunden efterspørger. Denne fleksibilitet
har resulteret i, at de i øjeblikket er i gang med at producere trækasser i særlig høj kvalitet
til forsvaret.
En Bæredygtig Tilgang
Hos Pallefabrikken har man i sin fremstilling af
træemballage valgt en bæredygtig tilgang, hvor deres
træ er FSC-certificeret. Direktøren Michael Dalgas har en
filosofi der hedder, ”når man forbruger skal man også
bidrage”. Dette betyder at det træ de fremstiller paller
med er fra bæredygtige skove, hvor der tages hensyn til
miljømæssige, sociale samt økonomiske forhold. Til
produktionen bliver der udelukkende anvendt
grøn strøm, som er elektricitet baseret på vedvarende
energi.
Læs hele artiklen her

Stort Fremmøde til Temadag
om Kontraktforhandlinger
Hub North og DS Håndværk & Industri inviterede i samarbejde med
advokatfirmaet Sauer Roldskov til temamøde torsdag den 24. april 2014.

Temaet for arrangementet denne gang var
leverandørbetingelser og kontraktforhandling, hvor
advokaterne Christian Halskov Sauer og Thomas
Roldskov gav gratis vejledning til virksomheder, der
ønskede at blive bedre klædt på til forhandlinger. Der

var ligeledes fokus på hovedvilkår og risici i kontrakter,
og deltagerne blev givet en række værktøjer til brug
under forhandling.

Behovet for denne vejledning var nem at spore blandt vores medlemmer, hvor alle 45
pladser til arrangementet hurtigt var revet væk. Sekretariatet bag Hub North og DS
Håndværk & Industri vil gerne sige tak til alle deltagerne for det store fremmøde til
arrangementet. Endelig et stort tak til oplægsholderne fra advokatfirmaet Sauer Roldskov
for at være med til at realisere temamødet.

Bronzemedalje til Hub North
Hub North er glade for at kunne meddele,
at vi netop har modtaget en stor
udmærkelse i form af en bronzemedalje
fra EU-Kommissionens ”European Cluster
Excellence Initiative” (ECEI).
Hub North har modtaget denne bronze certificering som en anerkendelse af at netværket
er professionelt ledet samt konstant udviklende for at tiltrække flere medlemmer og
udbyde flere aktiviteter. Kriterierne for at modtage bronzemedaljen er inddelt i 31 områder
inden for organisation, strategi, økonomi, medlemmer, services, resultater og
anerkendelse. Især i forhold til at bidrage med relevant information, forbedre
virksomheders konkurrenceevne, øge nordjyske netværksmuligheder og være regionalt
forankret står Hub North står stærk i sammenligning med andre lignende klynger.

