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RUTINEREDE KRÆFTER HAR overtaget 
formandsposten i Helsingør Erhvervs- og 
Industriforening efter David Nilsson, der 
ved seneste generalforsamling forlod 
posten efter otte år. Ny formand er ma-
lermester Jacob Runge Olsen, 48, older-
mand i Helsingør Malerlaug på 15. år og 
bestyrelsesmedlem i brancheforeningen 
Danske Malermestre siden 2006. Jacob 
Runge Olsen har i flere år deltaget i Er-
hvervs- og Industriforeningens arbejde 
på sidelinjen bl.a. i samarbejdet med Aar-
hus Erhvervsforening.

”Min fornemmeste opgave er at skabe 
optimale betingelser for foreningens 
medlemmer, hvilket også indebærer at 
iværksætte et godt samarbejde med 
kommunen. Kommunens interesse er 
selvfølgelig, at dens virksomheder og 

handelsliv klarer sig godt. Det skaber 
vækst og arbejdspladser. Min hensigt er 
at markere foreningen på alle de berø-
ringsflader, der findes, og især over for 
kommunen gøre det klart, hvordan den 
kan bidrage og gøre en forskel,” siger Ja-
cob Runge Olsen.

Et fokuspunkt for den ny formand er også 
at sikre, at opgaver i Helsingør Kommune 
udbydes på en måde, der er formuleret og 
sammensat, så lokale virksomheder har 
optimale betingelser for at byde ind.

”Forståelsen mellem kommunen og 
Erhvervs- og Industriforeningen er allere-
de rigtig god, og det skal vi bygge videre 
på. Vi byder gerne ind. Som virksomheder 
og handlende har vi jo virkelig fingeren 
på pulsen og ved, hvad der rører sig i 
vores lokalsamfund. Den viden stiller vi 

til rådighed for kommunen,” siger Jacob 
Runge Olsen.

”Samarbejdet skal være til gavn for 
begge parter, og det vil det blive.”

Som sin første opgave vil den nye be-
styrelse under Jacob Runge Olsen imid-
lertid for en kort stund vende fokus indad 
for at gendefinere Erhvervs- og Industri-
foreningens behov og visioner.

”Vi vil i bestyrelsen sætte os sammen og 
finde ud af hvilke fælles mål, vi skal arbejde 
for. Mit håb er at sammentømre en slagkraf-
tig og dynamisk bestyrelse. Som formand 
ønsker jeg at være talerør for alle. Den frem-
gangsform, mener jeg, skaber den bedste 
og stærkeste bestyrelse,” siger han.

Jacob Runge Olsen ejer ’Malerfirma 
Runge Olsen’ med ti ansatte, bor på Es-
rumvej, er gift far to børn + et bonusbarn.

NY FORMAND:  
VI SKAL STYRKE SAMARBEJDET MED KOMMUNEN
Forståelsen mellem kommunen og Erhvervs- og Industriforeningen er allerede rigtig god, 
og det skal vi bygge videre på, siger Jacob Runge Olsen.
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Jacob Runge Olsen indleder 
sin formandspost med at 
indkalde bestyrelsen til et 
arbejdsseminar.

Foto: Jakob Rubin



BESTYRELSESSEMINAR 
MED NYE VISIONER

POSITIV UDVIKLING
KRÆVER HANDLING

FAGLIGT-SOCIALT
ARRANGEMENT 
7. SEPTEMBER

SUPERLIGABOLD 
OG FANTASTISK GEJST

DEN 15. OG 16. september samles bestyrelsen til et todages 
seminar, hvis formål er en grundig snak om, hvad foreningens 
dna er og fremover skal være. Her vil foreningens opgaver 
for de kommende år blive diskuteret og udstukket. Mere om 
dette i et senere nyhedsbrev.

RIGTIG MANGE AF foreningens medlemmer har travlt. Især 
håndværksmestre melder om fyldte ordrebøger. Det er et ud-
tryk for, at en opadgående vækstkurve har taget form i vores 
kommune. Det er noget, som Erhvervs- og Industriforeningen 
skal være aktivt opmærksom på. Vi vil bidrage efter bedste 
evne til at sikre den positive udvikling. Mange taler allerede nu 
om, at det kan blive et problem at skaffe uddannet arbejds-
kraft, især inden for håndværksfagene. Det er derfor ekstra 
vigtigt for medlemmerne at tage lærlinge og elever. At sikre 
den fortsatte udvikling er et fælles ansvar, som også politiker-
ne både på rådhuset og i Folketinget skal tage initiativer til.

ERHVERVS- OG INDUSTRIFORENINGENS ’udflugter’ bringer 
medlemmerne tættere sammen og inspirerer os i dagligda-
gen med en blanding af fagligt input og netværkeri i beha-
gelige rammer. Markér derfor allerede nu 7. september i din 
kalender til en dag, hvor du bliver klogere på, hvad der rører 
sig i Helsingørs industri- og erhvervsliv og møder foreningens 
andre medlemmer. Efterårets besøg går til Værftets Madmar-
ked, hvor vi møder relevante personer og smager på nogle af 
varerne. Mere info om arrangementet sendes ud. Glæd dig!

HELSINGØR ER BLEVET markeret på landkortet takket være en 
fantastisk præstation af FC Helsingør. Fra Industriforeningen 
skal lyde et glædeligt tillykke med oprykningen. Det er en for-
nem præstation af holdet og af de mange ildsjæle, der arbej-
der for foreningen. I Erhvervs- og Industriforeningen håber vi, 
at rigtigt mange af vores medlemmer vil støtte FC Helsingør i 
form af sponsorater og lign. Det ligger en meget stor opgave 
forude for FC Helsingør, som klubben ikke kan klare uden støt-
te fra erhvervslivet. Der er ingen tvivl om, at superligafodbold 
vil sætte fokus på Helsingør som Danmarks 13. største by.

ALLE MEDLEMMER ØNSKES GOD SOMMER! 
BESTYRELSEN
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Helsingør FCs oprykning til Superligaen er 
en fantastisk bedrift til gavn for hele byen.Foto: Claus Birch


