
DI’S REGIONALE ARBEJDE I
DI AALBORG
DI Aalborg har arbejdet hårdt for 3. Limfjordsforbindelse, og vi er tæt på at være i mål. Men 

anlægsloven skal følges til dørs. Udviklingen af den trafikale infrastruktur skal ledsages af 

en robust el-infrastruktur. Og vi skal samtidig styrke sammenhængskraften i regionen 

gennem bedre offentlig transport. Det er absolut nødvendigt for fremtidige investeringer i 

området samt for at forløse vores potentiale på det grønne område. 

Udviklingen i Nordjylland forudsætter også, at der er adgang til medarbejdere. Særligt fag-

lærte medarbejdere er der stigende efterspørgsel på, og det er en situation, vi er nødt til at 

håndtere sammen med erhvervsuddannelserne, kommunerne og andre lokale aktører. Vi 

skal desuden styrke samarbejdet med universitet og vi skal have flere studerende og højt-

uddannede ud på virksomhederne. 

Nordjylland kan blive et kraftcenter for grøn energi. Et potentiale, som kan få betydning for 

samtlige virksomheder i regionen. Derfor vil DI Aalborg prioritere dette område højt i de 

kommende år. På tværs af aktører i hele regionen. Og i et tæt samspil med vores nordjyske 

medlemsvirksomheder. 

▪ Flere lærepladser og flere unge på erhvervsuddannelser.

▪ Øget samarbejde med studerende på lange og mellemlange uddannelser.

▪ Øget samarbejde mellem Aalborg Universitet og nordjyske virksomheder.

▪ Udvikling af Aalborg og Nordjylland som grønt innovations- og testområde.

▪ Flere samarbejder og partnerskaber, som fremmer grøn udvikling i 

regionen.

▪ Øget fokus på grønne indkøb hos kommuner og region. 

▪ Vedtagelse af anlægslov for 3. Limfjordsforbindelse skal følges til dørs.

▪ Robust el-infrastruktur gennem udvikling af transmissions- og 

distributionsnettet.

▪ Digital infrastruktur i verdensklasse. 

GRØN UDVIKLING

ARBEJDSKRAFT OG VIDEN

GRØN OG ROBUST INFRASTRUKTUR 

DI AALBORG 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 Aalborg er én af DI’s 18 regional-

foreninger. Foreningen dækker 

Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild, 

Vesthimmerland og Aalborg.

DI Aalborg har 968 medlemmer 

fordelt i hele området inden for mange 

brancher – blandt andet fremstilling, 

service, transport, energi, byggeri,

handel og rådgivning.

Læs mere om regionalforeningens 

arbejde på:  di.dk/aalborg

LOKAL 
ERHVERVSVENLIGHED



DI AALBORG
BESTYRELSEN I

Navn Virksomhed Kommune

Formand

Adm. direktør Peter Birkegaard

Aalborg Portland A/S Aalborg

Næstformand

Forretningsdirektør 

Franz Cuculiza

Aage Vestergaard 

Larsen A/S

Mariagerfjord

Næstformand

CEO Henrik Hagens

Hagens Fjedre A/S Rebild

Næstformand

Direktør Michael Jørgensen 

NCO Byg Aars A/S Vesthimmerland

Direktør Jan Clement Aars Fjernvarme Amba Vesthimmerland

Direktør Michael Ræbild Lund Michael Lund A/S Aalborg 

Direktør Flemming Madsen Akiteselskabet Karl Jensen, 

Murer- & Entreprenørfirma

Hobro

Fabrikschef Jonna Mortensen Arla Foods amba Akafa Aalborg 

CEO & Co-Founder Kevin Neve

Rebsdorf

Companyoung A/S Aalborg 

Direktør Michael Lundgaard 

Thomsen

Aalborg Portland A/S Aalborg 

Indehaver Mai Brink Rasmussen KARAKTER arkitektur ApS Aalborg

FORMAND

REGIONALFORENINGS-
KONSULENT

COO

Peter Birkegaard

Aalborg Portland A/S

Seniorchefkonsulent

Henrik Marcher Larsen

Tlf: 3377 3962

Mail: heml@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 Aalborg mødes ca. fire gange om året for at varetage medlems-

kredsens lokale interesser. Derudover er bestyrelsen jævnlig i kontakt med bor-

gmestre, kommunale embedsmænd og andre relevante aktører i lokalområdet.


