
DI’S REGIONALE ARBEJDE I
DI MIDT VEST

▪ Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse og virksomhederne skal 

oprette flere praktikpladser.

▪ Øget samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

▪ Øget bosætning i tæt samarbejde med kommuner og virksomheder. 

▪ Bedre infrastruktur og offentlig transport – etablering af Hærvejsmotorvej og 

ruterne 26/34.

▪ Digital infrastruktur i verdensklasse, som skaber balance mellem land og by.

▪ Øget fokus på muligheder for samkørsel, kollektiv trafik og andre 

mobilitetsløsninger.

▪ Kommunerne skal have bedre kendskab til virksomhedernes behov og 

udfordringer.

▪ De midt- og vestjyske virksomheder skal gøre mere brug af Erhvervshusets 

tilbud og fokus på klyngerne skal øges.

▪ Understøtte best practice-deling mellem kommunerne.

STYRKET MOBILITET OG BEDRE FORBINDELSER 

FLERE DYGTIGE MEDARBEJDERE

KOMMUNALE RAMMEVILKÅR

DI MIDT VEST 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 Midt Vest er én af DI’s 18 regional-

foreninger. Foreningen dækker Herning, 

Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Skive, 

Ringkøbing-Skjern og Struer kommune.

DI Midt Vest har 1.170 medlemmer 

fordelt i hele området inden for mange 

brancher – blandt andet fremstilling, 

service, byggeri, transport, energi og 

handel. 

Læs mere om regionalforeningens 

arbejde på:  di.dk/midtvest

LOKAL 
ERHVERVSVENLIGHED

I DI Midt Vest arbejder vi for at forbedre virksomhedernes rammevilkår, så vi kan skabe 

vækst og udvikling. Der er høj beskæftigelse og imponerende vækst i området. Men vi er 

udfordret på flere måder. Det er svært at finde dygtige medarbejdere og infrastrukturen, 

både geografisk og digital, er ikke optimal. Vi ønsker at arbejde med disse udfordringer i 

et tættere samarbejde med kendte og nye samarbejdspartnere. 

Midt- og Vestjylland har altid været præget af stærke og omstillingsparate virksomheder. 

Mange indgår allerede i et tæt samspil med kommuner, erhvervsskoler, erhvervsråd m.fl. 

Sammen udvikles virksomhedernes rammevilkår til gavn for borgerne, kommunerne og 

naturligvis virksomhederne.

Den grønne udvikling skal tænkes på tværs af mærkesagerne og udgøre en naturlig del af 

dagsordenen for DI Midt Vest gennem information, dialog og samarbejde. 



DI MIDT VEST
BESTYRELSEN I

Navn Virksomhed Kommune

Formand

Adm. direktør Claus Arberg

Hvidbjerg Vinduet A/S Struer 

Næstformand

CEO Peter L. Hjelm

Formkon A/S Skive

Næstformand

Adm. direktør Bo Knudsen

KPC Herning A/S Herning

Fabrikschef Allan Ernstrøm Danish Crown A/S Herning

Direktør Peter Friis Kilde A/S Automation Skive

Adm. direktør 

Niels Møller Jensen

Herning Vand Holdning A/S Herning

Adm. direktør 

Jakob Kyllesbech

FMC Agricultural 

Solutions A/S

Lemvig

Managing Director

Steen Buhl Larsen

Landia A/S Ringkøbing-Skjern

Site Director Mette Møller Arla Foods amba Hoco Holstebro

Direktør Keld Sandahl H. Juul Mikkelsen A/S Skjern

Group HR Director

Karina Kviesgård Hounisen 

Faerch A/S Holstebro 

Adm. direktør 

Michael Nederby

Teccon Form A/S Holstebro 

Plant Manager 

Martin La Cour Søborg

Siemens Gamesa Renewable

Energy A/S

Ikast-Brande

Direktør Martha Vrist Midtjyske Jernbaner Drift A/S Lemvig 

FORMAND

REGIONALFORENINGS-
KONSULENT

Adm. direktør

Claus Arberg

Hvidbjerg Vinduet A/S

Chefkonsulent

Anders Holm

Tlf: 3377 3568

Mail: andh@di.dk

Opdateret: oktober 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 Midt Vest mødes ca. fire gange om året for at varetage medlemskredsens 

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

embedsmænd og andre relevante aktører i lokalområdet.


