
DI’S REGIONALE ARBEJDE I
DI SYDØSTJYLLAND
I DI Sydøstjylland arbejder vi for at sikre de bedst mulige forudsætninger for at drive 

virksomhed i området. 

Ledigheden er rekordlav, og virksomhederne mangler medarbejdere. Derfor 

arbejder DI Sydøstjylland for, at kommunerne forsøger at tiltrække internationale 

medarbejdere og deres familier til lokalområdet. Samtidig skal vi have flere unge 

til at vælge en faglært uddannelse, så de kan blive fremtidens medarbejdere på 

vores virksomheder.

Virksomhederne i Horsens og omegn oplever for mange spændingsfald og afbrydelser 

i strømforsyningen. DI Sydøstjylland er i dialog med Horsens Kommune, energi-

selskaberne og Forsyningstilsynet om udfordringen, og vi spiller ind med forslag i 

forhold til en kommende modernisering og fremtidssikring af elforsyningsloven.

▪ Flere internationale medarbejdere til lokalområdet.

▪ Flere internationale pendlere og deres familier skal bosætte sig i 

Sydøstjylland.

▪ Flere unge under 30 år uden uddannelse/job skal inspireres til at vælge 

en erhvervsuddannelse.

▪ Aktiviteter i regi af Lokal Alliance, der kan få flere til at tage en 

erhvervsuddannelse.

▪ Samarbejde med og indsigt i driften af Learnmark Horsens.

▪ Bidrage til høj kvalitet i uddannelserne på Learnmark Horsens.

▪ Tættere samarbejde mellem virksomheder og skoler.

▪ Fastholde parternes fokus på og samarbejde om bedre strømforsyning.

▪ Synliggøre de lokale virksomheders udfordringer med strømafbrydelser.

▪ Synliggøre virksomhedernes omkostninger i forbindelse med 

strømafbrydelser. 

▪ Bidrage til en ny og bedre elforsyningslov, der sikrer, at fremtidige 

investeringer sikrer stabil strømforsyning i erhvervsområder og til 

virksomheder generelt.

FLERE SKAL VÆLGE EN ERHVERVSUDDANNELSE

TILSTRÆKKELIG MED MEDARBEJDERE I LOKALOMRÅDET

FORSYNINGSSIKKERHED OG DRIFTSSTABILITET

DI SYDØSTJYLLAND ARBEJDER FOR

Hvert år tager DI temperaturen på erhvervsklimaet i kommunen og går i dialog med 

politikere og embedsmænd om at gøre det endnu bedre. 

Se hvordan din kommune klarer sig på di.dk/le

KORT OM FORENINGEN

DI Sydøstjylland er én af DI’s 18 regional-

foreninger. Foreningen dækker Hedensted, 

Horsens, Odder og Samsø kommune.

DI Sydøstjylland har 602 medlemmer 

fordelt i hele området inden for mange 

brancher – blandt andet fremstilling, 

transport, service, energi, rådgivning,

handel og byggeri.

DI Sydøstjylland  har sammen med DI 

Byggeri Østjylland, Learnmark Horsens –

Tech, Odder Komme, Hedensted Kom-

mune, Horsens Kommune, Dansk Metal 

Horsens og 3F Horsens og Omegn indgået 

en Lokal Alliance, hvor alliancepartnerne 

har forpligtet sig på at samarbejde om 

aktiviteter, der kan skrue op skole-

virksomheds-samarbejdet og give flere 

unge muligheden for at se de mange 

fremtidsmuligheder en erhvervsuddannelse 

giver. 

Læs mere om regionalforeningens arbejde 

på: di.dk/horsens

LOKAL 
ERHVERVSVENLIGHED



DI SYDØSTJYLLAND
BESTYRELSEN I

Navn Virksomhed Kommune

Formand 

CEO Johannes Saugbjerg

Vola A/S Horsens

Næstformand 

Koncerndirektør Anders Brix

Palsgaard A/S Hedensted

Næstformand

Adm. direktør Lars Nonbye

Ole Nonbye A/S Odder

Næstformand

Tømrermester Jens Arne Pedersen

Bytømreren Service A/S Horsens

Medejer Tine Valente Steel Products Aage

Østergaard A/S

Horsens

Bestyrelsesformand 

Mikkel Krogslund Andersen

K. Nissen International A/S Horsens

Adm. direktør 

Jan J. Samuelsen

System TM A/S Odder

Medindehaver

Flemming Laursen

Ejvind Laursen A/S Hedensted

Adm. direktør John Riis LGT Logistics A/S Horsens

Adm. direktør

Hans Christian Schur

Schur Pack Denmark A/S Horsens

Adm. direktør 

Svend K. Andersen

HiFlux Filtration A/S Hedensted

Managing director 

Kasper Bregendahl

Simpson Strong-Tie A/S Odder

Murermester 
Henrik Friis Henningsen

Jensen & Friis Pedersen A/S Horsens

Vice President og fabriksdirektør

Jesper Frandsen 

Danish Crown Horsens Horsens

FORMAND

REGIONALFORENINGS-
KONSULENT

CEO

Johannes Saugbjerg 

Vola A/S

Chefkonsulent

Anette Sørensen

Tlf..: 30 36 02 65

Mail: anes@di.dk

Opdateret: december 2022

Har du og din virksomhed en 

konkret lokal udfordring? Så 

er du altid velkommen til at 

kontakte os..

Vores arbejde for at forbedre 

de lokale rammevilkår bliver 

stærkere, når vi får input fra 

medlemmerne.

Vi er også din lokale indgang 

til DI og kan hjælpe dig med 

at skabe kontakt til relevante 

afdelinger i DI.

VI LYTTER TIL VORES MEDLEMMER

Bestyrelsen i DI Sydøstjylland mødes ca. fire gange om året for at varetage medlems-

kredsens lokale interesser. Derudover er bestyrelsen jævnlig i kontakt med borgmestre, 

kommunale embedsmænd og andre relevante aktører i lokalområdet.


