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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Næste bestyrelsesmøde 

Mødet 5. november er sidste planlagte bestyrelsesmøde i 2020. Næste ordinære 

møde finder efter planen sted den 3. februar 2021 i Nordjylland.  

 

Forslag til årshjul 2021 

Der er fastsat fem bestyrelsesmøder i 2021. Det er håbet, at møderne kan afholdes 

med fysisk fremmøde, men det vil afhænge af udviklingen med COVID-19.   

 

Bestyrelsen kan drøfte forslag til mødesteder i 2021 samt forslag til temadrøftelser 

for de tre første bestyrelsesmøder i første halvår 2021.  

• 3. februar, Nordjylland. Mødet kan evt. afholdes i Erhvervshus Nordjylland, 

der ligger i tilknytning til Aalborg Universitet. Bestyrelsen har endnu ikke 

besøgt Erhvervshus Nordjylland (men afholdt møde på hotel i Aalborg i 

2019). Et planlagt møde i Erhvervshus Nordjylland i 2020 blev aflyst pga. 

COVID-19. 

• Der foreslås en temadrøftelse om kvalificeret arbejdskraft. I forlængelse af 

COVID-19 har behovet for arbejdskraft på nogle områder ændret karakter. 

En temadrøftelse i bestyrelsen om arbejdskraft programsat til foråret 2020 

blev udskudt pga. COVID-19.   

• 21. april, Sydjylland. Det foreslås, at mødet afholdes i Sønderborg ved Cen-

ter for Industriel Elektronik eller ved den nye Miljøklynge, der har hoved-

kontor i Sønderborg. 

• Der foreslås en temadrøftelse om innovation i kombination med, at bestyrel-

sen på samme møde skal godkende de første handleplaner for de nye klynger 

og orienteres om klyngernes start. Et muligt samarbejde med Innovationsfon-

den kan evt. drøftes i tilknytning hertil.  

• 22. juni, Sjælland. Det foreslås, at mødet afholdes på en lokation, der giver 

mulighed for at blive oplyst om perspektiverne i tilknytning til Femern Bælt 

byggeriet.  

• Der foreslås en temadrøftelse om iværksætteri. Iværksætterne er med til at 

skabe vækst og fornyelse i erhvervslivet. Nogle iværksættere blev hårdt 

ramte af COVID-19 pandemien, imens andre har haft gode muligheder, her-

under pga. udpræget digitalisering og lave driftsomkostninger blandt mange 

iværksættere.   

 

En række dagsordenspunkter forventes fast at indgå på møderne, herunder fyrtårne 

samt udmøntninger (enten i form af idebeskrivelser eller indstillinger til beslutning).  

 

Der er tale om et forslag til årshjul for første halvår 2021, som sekretariatet ønsker 

bestyrelsens input til mhp. justering og eksekvering. Udmøntningsemner på de en-

kelte møder vil blive tilføjet årshjulet, når klarhed over de økonomiske rammer fo-

relægger. 
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Kommunikation 

Efter bestyrelsesmødet vil sekretariatet kommunikere om besluttede tilsagn og af-

slag samt om den kommende ansøgningsrunde om turismeindsatser. Herudover vil 

sekretariatet særskilt kommunikere om dagens beslutninger vedr. fyrtårnsinitiativer 

til erhvervshusene, så de opdateres på proces, udpegningskriterier mv. 

 

Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen drøfter:  

• Udkast til årshjul, herunder forslag til mødesteder og temadrøftelser i første 

halvår 2021.  
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