
DI’S REGIONALE ARBEJDE I
DI VENDSYSSEL
I DI Vendsyssel arbejder vi for, at vores lokale virksomheder har de bedste vilkår for 

udvikling og vækst. For at virksomhederne kan vækste og udvikles kræver det, at 

der er tilgængelig arbejdskraft. I disse tider mangler særligt faglærte medarbejdere 

og derfor vil vi arbejde for, at flere får øjnene op for, hvad man kan med en faglært 

uddannelse. 

Yderligere er en målsætning også, at vi gør kommunerne mere erhvervsvenlige og 

attraktive. De nordjyske kommuner skal være orienteret mod en grøn udvikling og 

danne rammer, der skaber fordelagtige vilkår, så eksisterende virksomheder har 

lyst til at blive og nye placere sig i området. Virksomhederne skal også være mere 

orienteret mod diverse erhvervsfremme-tilbud og aktører, som kan hjælpe dem på 

vej. 

▪ Øget fokus på den enkelte virksomheds udvikling gennem arrangementer.

▪ Tættere kontakt til erhvervsfremmeaktører lokalt, regionalt og nationalt.

▪ Øget kendskab til Virksomhedsprogrammet I og II.

▪ Øget kendskab til tilbud i DI.

▪ Velfungerende obligatorisk erhvervspraktik i alle kommuner.

▪ Flere lokale virksomheder ind i undervisningen i folkeskolen.

▪ Samarbejde med AAU om praktikgaranti på minimum én konkret 

uddannelse.

▪ Velfungerende ambassadørkorps på AAU.

▪ Revideret og mere erhvervsvenlig og grøn udbudspolitik i alle kommuner.

▪ Samarbejde om bedre og hurtigere byggesagsbehandling.

▪ Flere attraktive erhvervsgrunde i alle kommuner.

▪ Samarbejde med BRN om udviklingen af den næste fælles nordjyske 

mærkesag.

UDDANNELSE

VIRKSOMHEDSUDVIKLING

STYRKET ERHVERVSVENLIGHED

DI VENDSYSSEL 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 Vendsyssel er én af DI’s 18 

regionalforeninger. Foreningen

dækker Hjørring, Brønderslev, 

Frederikshavn og Læsø kommune.

DI Vendsyssel har 481 medlemmer 

fordelt i hele området inden for mange

brancher – blandt andet fremstilling, 

energi, transport, service, handel, 

byggeri og rådgivning.

Læs mere om regionalforeningens 

arbejde på: di.dk/vendsyssel

LOKAL 
ERHVERVSVENLIGHED



DI VENDSYSSEL
BESTYRELSEN I

Navn Virksomhed Kommune

Formand

Adm. direktør Richard Fynbo

Fynbo Foods A/S Hjørring

Næstformand

Adm. direktør 

Gitte Clausen Bruun

JARNES A/S Brønderslev

Næstformand

Salgschef Richardt Thomsen

Richardt Thomsen 

Erhvervsbyg A/S

Brønderslev

Næstformand 

Director Christina Ørskov

Orskov Yard A/S Frederikshavn

Adm. direktør 

Christian Ebbesen

Lilleheden A/S Hjørring

Adm. direktør 

Henrik Fjordbak

Fjordbak Byg A/S Hjørring

Adm. direktør 

Jesper Bundgaard Madsen

Vendelbo Spedition A/S Hjørring

Adm. direktør 

Jacob Møller Knudsen

Cubic-Modulsystem A/S Brønderslev

Adm. direktør 

Christian Ravn Mosevang

Hosta Industries A/S Brønderslev

Adm. direktør 

Jesper Johansen

H. C. Hald ApS Frederikshavn

Adm. direktør Mads Larsson Werner Larsson Fiskeeksport

A/S

Frederikshavn

Adm. direktør Brian Stenbro B6 Nordic A/S Frederikshavn

FORMAND

REGIONALFORENINGS-
KONSULENT

Adm. direktør 

Richard Fynbo

Fynbo Foods A/S

Chefkonsulent

Dennis Jensen

Tlf: 3377 3896

Mail: deje@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 Vendsyssel 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.


