
Birgitte Riise Bjærge // Erhvervsakademi Dania

Erhvervsakademi Dania tilbyder 23 videregående uddannelser samt 15 akademi- og diplom-
uddannelser på deltid. 

Som erhvervsdirektør på Erhvervsakademi Dania er jeg optaget af at sikre erhvervslivet de 
bedste kompetencer i fremtiden. Det gør vi gennem videregående uddannelse samt gennem 
kompetenceløft til virksomheders ledelse og medarbejdere. Jeg sætter dagsorden for udvik-
ling af erhvervslivet på højt niveau. 

Claus Egholm // Kjellerup VVS A/S, BEA VVS A/S Og Salten VVS

VVS installationer, Gasservice og Blikkenslagerarbejde, Service/projektopgaver også som 
Teknikentreprenør. 

Jeg vil arbejde for at fremme vækstmuligheder og udvikling i Silkeborg Kommune. Silkeborg 
skal være toneangivende i nytænkning og udvikling af både bolig- og industriområder, og i 
udvikling og dygtiggørelse af mennesker.

Harald Høi Andersen // kaastrup|andersen a/s

kaastrup|andersen leverer effektive workflows med digitale løsninger og services. 

Udvikling, konkurrence og fremdrift er et stærkt sundhedstegn i Silkeborg. Det fokus vil jeg 
fortsat bidrage med at løfte til nye højder. I repræsentantskabet vil jeg bidrage med mit posi-
tive mindset, optimisme og vedholdenhed.

Henrik Brandt // Jyske Bank

Jyske Bank er med en stærk lokal forankring i Silkeborg, finansiel partner for en stor kreds af 
områdets virksomheder.

Jeg vil understøtte og præge erhvervsaktiviteterne i Silkeborg området. Med Jyske Banks 
organisation i ryggen, vil mit bidrag være viden og ideer indenfor erhvervsområdet. Dem vil 
jeg bringe i spil i et samarbejde på tværs, der er båret af et stærkt netværk omkring Erhverv-
Silkeborg.

Jesper Setov // Nordic Sense A/S

Vi udvikler, designer og producerer sikre, effektive og bæredygtige kosmetik og plejeproduk-
ter på private label basis. 

Silkeborg er for mig verdens bedste by og det vil jeg gerne bidrage til at fastholde - det gæl-
der også i forhold til det erhvervsmæssige. Jeg er overbevist om, at vi hver især kan opnå de 
bedste resultater, hvis vi samarbejder på tværs og sætter de rette mennesker sammen. 

Karsten Skov // Auto360

Auto360 sælger nyere brugte biler. Vores vision er at hjælpe vores kunder trygt igennem alle 
faser til en god bilhandel.

Jeg vil være med til at sikre en bred repræsentation af fagområder, og skabe netværk på 
tværs, så Silkeborg Erhvervsliv fremstår innovativt. 
ErhvervSilkeborg skal fortsat have fokus på iværksætteri, og være inspirationskilde til en god 
model for generationsskifte. 

Lars Hartvig Andersen // Elfac A/S

Elfac er en produktionsvirksomhed, der blev stiftet i 1987. Vi er underleverandør til elektro- og 
elektronikindustrien.

Jeg har været med i ErhvervSilkeborg som formand i et par år og har lyst til at fortsætte 
arbejdet med at udmønte vores vision, mission og strategi og dermed give mit bidrag til, at 
erhvervsudviklingen lykkes i hele Silkeborg Kommune. 

Lotte Frank Kirkegaard // Kirkegaard Consult ApS

Rådgiver i strategisk forretningsudvikling med udgangspunkt i bæredygtighed, CSR, FNs ver-
densmål. 

Jeg vil arbejde for at understøtte ErhvervSilkeborg og medlemsvirksomhedernes evne til at 
tilpasse sig de stigende krav inden for klimaindsatser, grøn omstilling, bæredygtig adfærd 
og samfundsansvarlig virksomhedsdrift og bidrage til, at det lokale erhvervsliv bliver klar til 
fremtidens krav. 
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Martha Maria Petersen // Folkesparekassen 

Finansiel virksomhed. Vi driver bankvirksomhed ud fra principper om bæredygtig økonomisk 
vækst og miljøhensyn.

Jeg vil gerne bidrage til at sikre en god sammenhængskraft i hele regionen. Samtidig vil jeg 
gerne bidrage til at Silkeborg fastholder det gode momentum kommunen er inde i for tiden 
både i forhold til erhvervsudvikling og som bosætningskommune.  

Michael Kamstrup Søndergaard // Dansk Energirådgivning A/S

DE rådgiver om energioptimering ud fra konceptet ”No cure, No pay”. DE leverer > 20% af DKs 
årlige energibesparelser.

Jeg vil fokusere på, at ErhvervSilkeborg går forrest ift. at sikre en langsigtet plan for området. 
En positiv udvikling (også af byens kultur og turisme) vil tiltrække arbejdskraft, og få flere 
familier og virksomheder etableret i byen. Dette kræver stærkt samarbejde på tværs og en 
fortsat styrkelse af netværket.

Mik Ellegaard Bechmann // Mikbechmann.dk

Coaching, mentaltræning, udvikling og uddannelse af ledere. Selvstændig i 5 år

Jeg er en del af G-kraft og vil gerne sætte fokus på understøtning og udvikling af nye virk-
somheder. Jeg tror på, at et stærkt netværk og en tydelig udviklingsproces er vigtig for en 
nystartet virksomhed. Menneskelige relationer er fundamentet for god energi!

Advokat Ole Krabbe // Ret & Råd Silkeborg

Ret & Råd Advokater Silkeborg har som vision at være den foretrukne, lokale rådgiver til 
erhverv og fast ejendom. 

Jeg er glad for at  sidde i repræsentantskabet i ErhvervSilkeborg. Vores infrastruktur skal der 
fortsat og til stadighed arbejdes med.  Vi skal have en hel kommune også når det gælder bo-
sætning og erhvervsudvikling. Gode kultur- og fritidstilbud er med til at understøtte  erhvervs-
udviklingen. 

Peter Stampe // Stampe & Co

Lidt af hvert, bl.a. Partner i Airstal DK, bestyrelsesarbejde, investering, og import af gastrono-
miske specialiteter.

Jeg vil som næstformand i ErhvervSilkeborg vedholdende arbejde for, at vi i Silkeborg fortsat 
udvikler og styrker samspillet mellem virksomheder, kommune og borgere.
Det er afgørende at der, samtidig med konstant fornyelse, sikres kontinuitet, så eksekvering 
af beslutninger udmøntes i handlinger   

Preben Louring // NHC A/S

I NHC tager vi ansvaret for vores kunders IT platforme.
Vi rådgiver, implementerer og drifter på alle niveauer.

Jeg ser ErhvervSilkeborg som en vigtig medspiller i den udvikling og vækst vi i øjeblikket 
skaber i Silkeborg. Det er min opfattelse, at vi kan understøtte denne udvikling, ved at tænke 
bæredygtighed og FNs verdensmål ind, hvor det er relevant. Jeg vil gerne bidrage til at gøre 
netop dette til en vækstparameter.

Thomas Kingo Karlsen // Kingo Karlsen A/S

Kingo vil være Nordens synonym for miljørigtig nedbrydning udført med respekt for menne-
sker og den verden vi lever i.

Jeg har et stort hjerte for Silkeborg. Jeg tror på, at enighed og et godt samarbejde på tværs 
giver de bedste resultater. Det vil jeg gerne bidrage til.
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