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I IAA møder du virksomhedsledere, der får værdi af et fællesskab, der går 
på tværs af danske virksomheders branche, størrelse og geografi. Medlem-
skredsen strækker sig bredt over virksomheder som Løgismose Meyers, 
Icopal, Bryggeriet Skands, GoBoat, Fleye, Dansk Retursystem, DLG, Tivoli 
og 900 andre.

Vi anser vores forskellighed for at være en styrke. Vores diversitet bruger 
vi til åbent at drøfte udvikling af vores virksomheder. For vi har alle det til 
fælles, at vi har en lidt særlig produktion eller produktionsforhold.

Vi interesserer os for erhvervspolitiske temaer som rammevilkår, færre byr-
der og administration, uddannelse og kompetencer, infrastruktur og meget 
mere. Og vi bruger IAA til at skabe indflydelse på DI’s arbejde for at sikre 
dansk erhvervsliv gode rammer, der gavner det danske samfund. 

IAA byder på et netværk og adgang til beslutningstagere, som kan være din 
vej ind til DI’s mange øvrige tilbud.

IAA’s formue sikrer, at foreningen gennem mange år har holdt et kontingent 
på 0 kr. Og alt tyder på, at det fortsætter således.

Afkastet fra formuen anvendes til arrangementer for foreningens medlem-
mer. Temaerne strækker bredt fra digitalisering til europapolitik, kvalificeret 
arbejdskraft mv. 

Vi tager udgangspunkt i det faglige og supplerer med sociale tilbud, der 
også styrker de personlige relationer mellem øverste ledelse i IAA-virksom-
hederne.

Vi håber, du vil føle dig velkommen!
 



IAA er kendetegnet ved fire værdier:
• Let adgang til DI’s beslutningsorganer 

(bestyrelse, ledelse) og derigennem gode 
muligheder for indflydelse

• Medlemskredsens diversitet/mangfoldighed 
i form af virksomhedstørrelser og brancher 
og derigennem repræsentation af almene 
interesseområder

• Unikke muligheder for inspiration – uden 
barrierer i form af f.eks. særlige branchehensyn

• Seriøs og faglig tilgang, men med gode 
betingelser for stærke personlige netværk 
mellem medlemmerne – understøttes af sociale 
arrangementer, herunder årlig ”familiedag”

IAA kan være din indgang til DI
I DI kan du få hjælp til både større og mindre opga-
ver i din virksomhedsdrift. Nogle af landets dygtigste 
på området står klar til at hjælpe dig med eksempel-
vis personalejura, arbejdsmiljø, etablering i udlandet, 
afsætning, uddannelse og meget mere.

Har du behov for hjælp til at finde den rette indgang 
i DI, kan du kontakte IAA’s sekretariat

Steffen Egebjerg
Økonomichef
Økonomi og finans
seg@di.dk
5213 2398
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IAA’s bestyrelse

IAA ønsker kort vej mellem dig som medlem og foreningens formand og 
bestyrelse. Her har du derfor kontaktoplysninger på dine repræsentanter  
i ledelsen af din forening IAA:

Jesper Uggerhøj
Adm. direktør, Løgismose Meyers A/S (formand)
ju@lmfood.dk 
Mobil: 2680 0618

Margith Adler 
Direktør, GMPack ApS 
mac@gmpack.dk
Mobil: 4018 4699

Anders Ekelund Mørck 
Adm. direktør og ejer, GoBoat ApS
anders@goboat.dk
Mobil: 2170 4511

Knud Lomborg
Adm. direktør, F&H A/S  
kl@fh-as.dk 
Mobil: 2098 5060

Jacob Holm Pedersen
Koncerndirektør, Vilofoss A/S
jho@vitfoss.dk
Mobil: 4015 2452

Helle Reinevald
Eliza Chokolade A/S
hr@elizachokolade.dk
Mobil: 2176 3110
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