Ny formand for MARCOD klar til
kamp for Det Blå Nordjylland
Det maritime brancheudviklingscenter og klyngesekretariat MARCOD har
fået ny formand. Kenn Steger-Jensen fra Aalborg Universitet afløser Poul
Knudsgaard og ser det som sin fornemste opgave at bevare og udvikle
den nordjyske, maritime klynge.
”Den nordjyske maritime klynge udgør en erhvervsmæssig styrkeposition i Det Blå Danmark. Den
skal vi kæmpe for at bevare, ikke mindst nu, hvor erhvervsfremmeudspillet fra regeringen kaster
MARCOD ud i en afgørende fase med krav om en ny forretningsmodel. Dette arbejde skal
bestyrelsen fokusere på i den kommende periode, og jeg er sikker på, at MARCOD kommer styrket
ud af dette arbejde. Jeg har stor erfaring med klyngeudvikling og samarbejde mellem universitet,
erhvervsliv og det offentlige i kraft af min tilknytning til universitetsverdenen og besidder også et
stort kendskab til den skandinaviske maritime industri. Senest har vi på Aalborg Universitet
etableret et maritimt center, og her indgår MARCOD som en vigtig brik,” fastslår Kenn StegerJensen.
”Det nye erhvervsfremmeudspil giver MARCOD nye spændende muligheder, og jeg glæder mig til
at sammen med bestyrelsen at udvikle en ny forretningsmodel, så MARCOD fortsat kan være en
aktiv sparringspartner for de nordjyske maritime virksomheder i hele regionen,” siger adm.
direktør i MARCOD, Christine Lunde.
MARCOD skal styrke vækst og udvikling i Det Blå Nordjylland gennem netværk, innovation og
viden. Bestyrelsen repræsenterer hele den maritime værdikæde, som omfatter udstyrsproducenter, værfter, havne, rederier, vidensinstitutioner og serviceindustri.
Kenn Steger-Jensen har en bred maritim baggrund og er i dag professor i produktions- og
logistiksystemer på Aalborg Universitet og Universitetet i Sørøst-Norge. Han er desuden
medinitiativtager til det nye Maritime Center på Aalborg Universitet.
Senior Manager Lars Henrik Hejlesen, MAN Energy Solutions, indtræder desuden i bestyrelsen.
”MARCOD er fyrtårnet i den maritime branche i Nordjylland. MARCOD understøtter vores stærke
maritime klynge og er en afgørende faktor i forhold til at sikre og udvikle det maritime samarbejde
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i de nordjyske havnemiljøer og på tværs af regionen. Jeg vil arbejde for at sikre MARCODs rolle i
den nye erhvervsfremmestruktur,” siger Lars Henrik Hejlesen.
Direktør for Skagen Havn, Willy B. Hansen, fortsætter som næstformand.

Den nye bestyrelse i MARCOD
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•
•
•
•
•
•

Formand Kenn Steger-Jensen, professor (Udpeget af Aalborg Universitet)
Næstformand Willy B. Hansen, adm. direktør Skagen Havn (Udpeget af Danske Havne)
Jenny N. Braat, adm. direktør Danske Maritime (Udpeget af Danske Maritime)
Jens Boye, renovationschef, Aalborg Forsyning – miljø og plan (Udpeget af Danske
Rederier)
Peter Møller, direktør, Saga Shipping A/S (Udpeget af Serviceteam Skagen)
Lars Fischer, direktør, Orskov Yard A/S (Udpeget af Maritime Network Frederikshavn)
Lars Henrik Hejlesen, Senior Manager, Head of Propulsion and Business Development &
Strategy, MAN Energy Solutions, Frederikshavn (Udpeget af Danske Maritime)

For yderligere oplysninger:
Kenn Steger-Jensen, bestyrelsesformand MARCOD, professor, Center for Logistik ved Institut for
Materialer og Produktion, AAU. Mobil: 24205094.
Willy B. Hansen, næstformand, MARCOD, adm. direktør, Skagen Havn. Mobil: 40467136
Christine Lunde, direktør, MARCOD. Mobil: 23320332

Om Kenn Steger-Jensen:
49 år. Født på Bornholm
Professor med særlige opgaver, Aalborg Universitet
Uddannet fiskeskipper af 1. grad på Skagen Skipperskole
Civilingeniør i virksomhedssystemer, Aalborg Universitet (2000).
Ph.d. inden for avanceret planlægning og optimeringssystemer, Aalborg Universitet (2004)
Del af ledelsen af Center for Logistik på Aalborg Universitet
Deltidsprofessorat i maritim logistik, Universitetet i Sørøst-Norge
Medinitiativtager til det nye Maritime Center på Aalborg Universitet.

Om MARCOD
MARCOD er et maritimt brancheudviklingscenter og klyngesekretariat, som støtter udviklingen hos små og mellemstore maritime
virksomheder i den nordjyske maritime klynge. MARCOD er en specialiseret maritim erhvervsfremmeaktør med indgående kendskab
til den maritime branche og et omfattende netværk til maritime aktører i Danmark og internationalt.
MARCOD er etableret ultimo 2010 og støttes i perioden 2016-19 af Vækstforum Nordjylland, Business Region North Denmark,
nordjyske kommuner og havne, maritime netværk, medlemmer og diverse fonde. MARCOD er organiseret som en fond og har base i
Frederikshavn med satellitkontor på Aalborg Havn. Centret har i alt otte ansatte.
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MARCOD arbejder med netværksudvikling, maritim sparring, forskning og vidensdeling, kvalificeret arbejdskraft samt branding.
MARCOD driver endvidere Scale-up Denmark vækstprogrammet for den maritime branche i DK.
www.marcod.dk
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