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Vores erhvervsforening Erhverv Grenaa har nu gennemført sit første ful-
de funktionsår med udgangen af 2017. 

Erhverv Grenaas DNA bygger stadig på de grundlæggende tanker, som 
tidligere blev sammenfattet og fremlagt i vores rapport fra september 
2016. Den såkaldte GET-rapport. 

Erhverv Grenaas aktiviteter i 2017 har mere eller mindre været opdelt i 
2 ”søjler”, hvor man kan sige, at den ene ”søjle” har bestået i hvad man 
kunne kalde traditionelle erhvervsforeningsaktiviteter med afholdelse af 
møder med forskellige foredragsholdere og netværksaktiviteter. Den an-
den ”søjle” kan betegnes som mere perspektiverede aktiviteter, som 
f.eks. dannelse af klynger samt implementering af de mål, som vi satte 
os i den tidligere omtalte rapport. 

I relation til den første ”søjle” har vi i 2017 haft en række af interessante 
foredragsholdere, der på forskellig måde har bidraget til større indsigt i 
forskellige erhvervsrelaterede forhold. Jeg vil ikke her i detaljer gengive 
disse aktiviteter, men alene blot nævne engagerede og også underhol-
dende indslag af blandt andet vores nye kommunaldirektør Christian Ber-
telsen, som fremlagde visioner for Norddjurs Kommune. 

Vi havde en spændende lokalpolitisk debat med medlemmer af Norddjurs 
Kommunalbestyrelse i relation til kommunalvalget i november 2017, 
hvor den kendte journalist Jeppe Søe var ordstyrer. 

Vi havde besøg af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i april-må-
ned, som fortalte om regeringens erhvervspolitik samt hans bud på, 
hvad Grenaas erhvervsliv kunne gøre for at skabe vækst. 

Jeg synes derfor, at vi har haft en række spændende indslag fra både 
lokale personer og institutioner og fra mere toneangivende personer, 
herunder altså også beskæftigelsesministeren. 

Samtidig har vi på møderne dyrket almindelige netværksaktiviteter, som 
jeg synes har været en succes. Disse netværksøvelser har medført, at vi 
er ”kommet tættere” på hinanden, hvilket har betydet at der er skabt 
gode relationer, og at stemningen på møderne nu er meget uformelle. 
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Dette har medført en større åbenhed, hvilket altid er meget befordrende 
for kommunikationen og samværet. 

Den anden ”søjle” om de mere perspektiverede aktiviteter vedrører de 
tiltag, som tidligere igennem en længere periode blev bearbejdet i vores 
GET-rapport. 

Det fremgik af denne rapport, at vi i Erhverv Grenaa gerne ville arbejde 
med dannelse af klynger og med tværgående kompetenceområder i Gre-
naa, hvilket skal udmønte sig i en implementering af forskellige tiltag og 
derved øge muligheden for, at f.eks. iværksættere nemmere og hurtigere 
kan starte virksomhed i Grenaa, - at allerede eksisterende virksomheder 
kan udvikle sig bedre, og endelig – at det skal blive nemt at flytte sin 
virksomhed til Grenaa. 

Det har vist sig, at dannelsen af klynger er en meget vanskelig proces og 
ressourcekrævende. Vi må nok i Erhverv Grenaa erkende, at vi alene kan 
bistå som fødselshjælpere i denne proces, idet vi skal have identificeret 
de ildsjæle, som direkte i deres organisation kan drage fordel af dannel-
sen af nye klynger. Vi vil i Erhverv Grenaa forsat gøre, hvad vi kan for at 
understøtte disse klyngedannelser, og vi håber og tror da også, at det vil 
lykkes at få disse klynger etableret - formentlig gennem et samarbejde 
med andre. 

Erhverv Grenaa har også på det seneste beskæftiget sig med rekrutte-
ring, herunder ægtefælle rekruttering, idet vi har udarbejdet et koncept 
til en egentlig ”partner-job-børs”. Projektet sker i tæt samarbejde med 
Norddjurs Kommune. Projektet fortsætter her i foråret og videre frem, 
og vi forventer et konkret tiltag senere på året. 

Endelig har Erhverv Grenaa afgivet et høringssvar til Norddjurs Kommu-
ne i forbindelse med fremlæggelsen af kommunens erhvervspolitik. Vi 
afgav en rapport på ikke mindre end 11 sider, som blev rigtigt godt mod-
taget hos Norddjurs Kommune. Vi har således fået stor ros for dette hø-
ringssvar. 

Vores medlemssituation er således, at ca. 50 medlemmer og gæster del-
tager i vores månedsmøder. Vi vil naturligvis gerne være endnu flere 
medlemmer, og der kommer da også stadig nye medlemmer. Jeg vil dog 
gerne opfordre til, at vi alle trækker i vores netværk med henblik på, at 
vi får flere medlemmer, og dermed endnu større gennemslagskraft. 

På bestyrelsens vegne vil jeg sige tak for jeres engagement i 2017 og vi 
håber det forsætter i 2018. En særlig tak til Kim Bryld Olesen, som 
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desværre måtte udtræde af vores bestyrelse på grund af arbejde i ud-
landet. Vi takker for Kims indsats i bestyrelsen. 

Erhverv Grenaa glæder sig til en ny spændende sæson. 
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