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FRA VENSTRE SES: 
Søren Sylvest (sekretær), Jacob Runge 
Olsen (formand), Mikael Krohn Jensen 
(kasserer), Claus Nissen, Bo Larsen, 
Mikkel Søby, Tino Jønsson og Jan Ipsen 
(næstformand).

Søren Woergaard var forhindret i at del-
tage i det seneste bestyrelsesmøde og 
mangler derfor på gruppebilledet.

”Med bestyrelsens nye sammensætning 
kan man med rette sige, at Helsingør 
Erhvervs- og Industriforening dækker 
alle foreningens medlemmers interesser 
med repræsentanter på hvert felt. Med 
Mikkel Søbys, Søren Woergaards og Claus 
Nissens tilgang dækker bestyrelsen hele 
paletten. Både de liberale erhverv, detail-
handlen, industrien og håndværksme-
strene,” siger formand Jacob Runge Olsen.

TO BLEV TIL ÉN STOR

INDHOLD

Den nye bestyrelse er på 
plads med to nye med-
lemmer fra Udvikling 
Nord, der nu er blevet en 
del af Helsingør Erhvervs- 
og Industriforening. 
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Foto: Jakob Rubin

Foreningens nye bestyrelse er samlet og i gang. Her foreviget efter det første bestyrelsesmøde i maj.

• Ny bestyrelse på plads

• Sammenlægning af Helsingør Erhvervs-  
og Industriforening med Udvikling Nord 

• Arrangement på Scandlines

• Årets lærling  

• Flere erhvervsuddannelser  



”REPRÆSENTANTER FRA BEGGE for-
eninger er alligevel i flere år gået til de 
samme møder med kommunen og diver-
se organisationer. Her har vi nogle gange 
talt med to stemmer. Når vi fremover 
varetager forhandlinger og bidrager til 
udviklingen i den retning, vi ønsker, taler 
vi med én stemme. En stærkere stemme, 
som der lyttes ekstra til. Sammenlægnin-
gen har givet os større muskler, hvilket 
også er i kommunens interesse,” siger 
formand Jacob Runge Olsen.

Udvikling Nord har fortrinsvis haft sit 
fokus på erhvervslivet og kommunens 
største erhvervsvirksomheder. Udviklings 

Nords formand, Mikkel Søby, ser flere 
muligheder med sammenlægningen.

”Et er, at vi kan dele af vores erfaring og 
viden og selvfølgelig står stærkere ved at 
være samlet. Noget andet, at det gene-
relt er sværere at få virksomheder – og 
mennesker – til at organisere sig i dag, 
samtidig med, at det er vigtigere end no-
gensinde at være organiseret og deltage 
aktivt i udviklingen. Vi bliver simpelthen 
en større foreningen.  Derudover sparer vi 
ressourcer og frigiver kræfter til det, som 
det drejer sig om. Nemlig at udvikle op-
timale betingelser for erhvervslivet,” siger 
Mikkel Søby.

“UDVIKLING NORD HAR GIVET OS MUSKLER”

SCANDLINES LADER OP...

Fordelene ved sammenlægningen af Helsingør Erhvervs- og Industriforening og Udvikling Nord er 
indlysende. Udvikling Nord havde en lidt anden profil end Industriforening. Det gør den samlede 
mængde kompetencer større. For begge var sammenlægningen et logisk, aktivt skridt videre.

Scandlines tog imod Industriforeningens medlemmer ved årets første medlemsarrangement. Det var 
imponerende at se en el-drevet færge af den størrelse fylde batterierne op med en strømmængde, 
der svarer til hele Helsingørs forbrug. 
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ÅRETS FØRSTE foreningsarrangement 
foregik i strålende sol den 29. maj. Her var 
30 af foreningens medlemmer mødt frem 
til et socialt, sammenholdsskabende arran-
gement med viden, overraskelse, noget 
godt at spise og en fuld opladning hygge.

Turen gik til Sverige med Scandlines’ 
el-drevne færge, hvor opladning i høj 
grad også er et begreb, der benyttes i fuld 
udstrækning. To af færgerne på Helsin-

gør-Helsingborg overfarten er nu 100 % 
el-drevne. Færgens maskinmester viste 
rundt og forklarede blandt andet, at en 
fuld opladning kan gøres på fem minutter. 
Hvilket svarer til, at der i de minutter løber 
lige så meget strøm ind i færgens batte-
ri-containere, som hele Helsingør forbru-
ger i samme tidsrum, som han sagde.

”Vi havde en rigtig god dag med et be-
søg i på broen og i maskinrummet, steder 

vi normalt ikke kommer. Arrangementer-
ne fungerer også som netværksmøder, 
og jeg kan kun anbefale så mange som 
muligt til at deltage,” lyder det fra besty-
relsesmedlem Bo Larsen.

Besøg sluttede med højtbelagt smørre-
brød på færgen og med Kronborg om 
både styrbord og bagbord.

Fotos: Bo Larsen



OVERRÆKKELSEN FOREGIK I forbin-
delse med årets generalforsamling i 
april i Helsingørs Kongelige Privilege-
rede Skydeselskabs fornemme lokaler 
på Stengade.

Minik er ingen traditionel lærling. Han 
har en fortid i universitetsverdenen 
med en bachelorgrad i antropologi 
fra Københavns Universitet og som 
erhvervsøkonomi-studerende på 
Copenhagen Business School. Imid-
lertid var det håndværket, der trak det 
længste strå. ’Det rigtige, gamle, stolte 
håndværk’, som han siger.

”Murerfaget er et håndværk, hvor det 
stadig er utrolig vigtigt at være fagligt 
meget dygtig i en slags gammeldags 
tradition. Det appellerer til mig. Jeg 
er ud af en håndværkerfamilie. Da 
jeg over nogle år gik byggede mit 
hus i Snekkersten helt fra bunden af 
med min svigerfar fik jeg for alvor en 
kærlighed til murerfaget. Kort efter 
begyndte jeg som voksenlærling,” 
fortæller Minik A. Grønkjær.

Han er færdiguddannet til april næste 
år og får næppe problemer med an-
sættelse.

Med stolthed og måske en anelse generthed modtog 31-årige 
Minik A. Grønkjær Industriforeningens pris som Årets Lærling 
og den medfølgende check på 10.000 kr. for sit talent og 
engagement som murerlærling hos murermester Mads Jessen 
Jensen. 
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Æren og 10.000 kr. blev 
Minik A. Grønkjærs, da han 
blev Årets Lærling for sin 
dygtighed og flid.

Foto: Jakob Rubin

MINIK BLEV MESTER-LÆRLING

FLERE ERHVERVS-
UDDANNELSER  
TIL HELSINGØR
KOMMUNEN OG Helsingør Erhvervs- 
og Industriforening samarbejder tæt for 
at sikre et forbedret uddannelsesniveau 
og en større tilstrømning af håndværks-
uddannede unge. Det handler om at 
agere med rettidig omhu for at sikre, 
at der ikke mangler håndværkere, når 
kommunens virksomheder har brug 
for dem. Samarbejdet glæder i høj grad 
kommunens erhvervsenhed.

”Vi er meget åbne for at samarbejde 
endnu tættere med Industriforeningen 
om uddannelse af kommunens unge 
inden for håndværksfagene. Det er nød-
vendigt og vigtigt for os alle. Vi gør det 
allerede i udstrakt grad, og det er kom-
munens ønske, at det sker på endnu 
flere områder,” siger erhvervskonsulent 
Ronald Jamborg Hansen fra Helsingør 
Kommunes Erhvervsenhed.

”Industriforeningen leverer f.eks. essen-
tiel rådgivning i forbindelse med ’Åben 
Skole’-aktiviteterne, som vi udvikler til 
at have mere kvalitet end blot at være 
et virksomhedsbesøg for folkeskoleele-
verne. Kommunens erhvervssatsning 
foregår ligeledes i tæt samarbejde med 
Industriforeningen. Desuden er vi i 
samarbejde med Dansk Byggeri og Indu-
striforeningen klar med en helt ny under-
visningspakke til kommunens folkesko-
leelever om de positive aspekter af at få 
en håndværksmæssig uddannelse. Her 
er det glædeligt, at Industriforeningens 
medlemmer bakker op og forstår vigtig-
heden af at tage lærlinge og praktikan-
ter,” siger erhvervskonsulent i Helsingør 
Kommune, Ronald Jamborg Hansen.



FØLG OS PÅ FACEBOOK
PÅ VORES FACEBOOK-SIDE ved du altid, hvad der 
foregår i foreningen. Følg foreningen, find os på 
Facebook og få mere at vide om alt, hvad der ved-
rører foreningen og byens udvikling i den erhvervs-
venlige retning, vi arbejder for. Facebook-navnet er 
Erhvervs & industriforeningen Helsingør. Vi ses.
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INDUSTRIFORENINGEN ØNSKER ALLE

GOD SOMMER!


