
 
TAK FOR SIDST 
HJØRRING ERHVERVSNETVÆRK DEN 3. MAJ 
  

 

 

Netværksarbejde var på dagens agenda, da vi 
mødtes i Hjørring Erhvervsnetværk denne flotte 
solrige morgen i maj. Efter morgenbuffet fik alle 
mulighed for at byde ind med, hvad der var sket 
siden sidst. Der var en del, der bød ind, og dialo-
gen var i gang. Det er godt at mærke den åbenhed 
og tillid, som alle viser i netværket, så der både er 
plads til alvor og sjov fra start til slut. 
 
Allerede ved præsentationsrunden blev man ud-
fordret til at være mere bevidst i sin pitch eller ele-
vatortale, da der blev givet 5-8 minutter til at lave 
sin præsentation, og hold da op sikke en kreativi-
tet, der hurtigt viste sig. Alle var spændte på at 
høre hinandens pitch, så der var fuld opmærksom-
hed og flotte præsentationer hele vejen rundt. Der-
næst var der tid til igen at få noteret i Netværks-
overblikket: 
 
HVAD kan jeg? HVAD søger jeg? Og så rundt at 
snakke blandt alle netværksdeltagerne så de sid-
ste to felter kan blive udfyldt: HVAD ønskes af 
mig? HVEM kan hjælpe og med HVAD? Under op-
samlingen var det tydeligt at mærke, at der var ble-
vet netværket, aftalt og givet gode råd videre. Vi 
kommer til at arbejde mere med Netværksoverblik, 
og derfor er det også vedhæftet i denne mail. 
  

 

 
 
 

Næste netværksmøde, som er den 7. juni, er der 
igen fokus på netværksarbejde. Jeg vil derfor gerne 
have et par tilbagemeldinger på, hvem der har lyst 
til at bringe en case frem fra dagligdagen, som er 
udfordrende, kritisk eller bare har brug for et par ind-
spark til at komme videre. Hvis du har lyst til at 
bringe din case i spil, så kontakt mig gerne snarest. 
  
Som lovet skal vi også have et socialt arrangement 
inden sommer, og det bliver onsdag den 12. juni 
kl. 18.30-21.30 til Tapas og Hygge, så sæt allerede 
kryds i kalenderen. 
 
Sluttelig vil jeg igen opfordre jer til at tage jeres visit-
kort, merchandise, relevant informationsmateriale 
eller andet, der kan give værdi i netværket, så vores 
Give-Away bord forbliver indbydende. Invitér også 
gerne en gæst eller to med, som har lyst til at net-
værke med os 😊 Vi er i dag 20 i netværket og alle 
kontaktoplysninger ligger i vores netværksapp – en 
venlig opfordring til alle om at få opdateret denne 
app med billede med videre, så alle hurtigt og nemt 
kan få fat på en relevant netværksdeltager 
  

På gensyn! 
Pernille, Facilitator Sponsornet 

 


