
VI ARBEJDER FOR AT FREMME
ERHVERVSLIVET I FARSØ
OG UNDERSTØTTER MARKEDSFØRINGEN 
AF FARSØ SOM BOSÆTNINGSBY

Kontingent priser

Privat medlemskab kr. 160,-
0 – 14 ansatte kr. 1.050,-
15 – 24 ansatte kr. 2.000,-
Over 25 ansatte kr. 3.900,-
Vestjysk Bank kr. 20.000,-

Alle priser er ekskl. moms og gælder for et medlemsskab for et kalenderår.

Hvis du ønsker at høre mere om hvad vi kan gøre for dig, er du 
velkommen til at kontakte os via sekretariatet hos Erhverv Vækst-
himmerland på tlf. 21481034, eller dan@vaeksthimmerland.dk



Velkommen til Farsø Erhvervsråd
Farsø Erhvervsråd er en forening, som har til formål at støtte og udvikle er-
hvervslivet og bosætningen i Farsø.
Vi arbejder for at sikre, at din virksomhed har optimale arbejdsvilkår, så I kan 
vækste og skabe fremdrift - det er til gavn for både virksomheden, erhvervs- 
livet i Farsø og lokalområdet.

Vi arbejder med mange forskellige opgaver i tæt dialog med virksomheder, 
politikere, foreninger og andre beslutningstagere. Farsø Erhvervsråd har en 
medlemsvalgt bestyrelse, som administrerer foreningens aktiviteter, og det 
sker i samspil med vores sekretariat Erhverv Væksthimmerland.

Styrk din virksomhed med et medlemskab
Du kan melde dig ind i Farsø Erhvervsråd, som bl.a. giver mulighed for at støt-
te op om aktiviteter, der foregår i området. Gennem et medlemskab er du 
også med til at støtte op om det lokale erhvervsliv. Du får adgang til kontakter 
i vores netværk, indflydelse på udviklingen lokalt og et erhvervsmæssigt fæl-
lesskab. 

Medlemskabet giver adgang til alle foreningens egne aktiviteter, herunder 
deltagelse i den årlige generalforsamling. Som medlem har du også mulighed 
for gratis at deltage i Forum Væksthimmerland, det strategiske netværk for 
erhvervsledere i hele kommunen. Det er her der arbejdes med at udvikle den 
overordnede erhvervsfremmestrategi for kommunens erhvervsliv.

Der findes både medlemskab for virksomheder og iværksættere. Nystarte-
de iværksættere tilbydes gratis medlemskab det første år. Kontakt Erhverv 
Væksthimmerland for mere information om medlemskab.

Erhvervsservice i Vesthimmerlands kommune
Erhverv Væksthimmerland er en selvstændig organisation som yder gratis 
erhvervsservice til alle virksomheder og iværksættere i Vesthimmerland, og 
er finansieret af Vesthimmerlands Kommune, som også politisk regulerer er-
hvervskontorets arbejde.

Hos Erhverv Væksthimmerland kan du altid få adgang til følgende ydelser og 
services:

• Forum Væksthimmerland – det strategiske netværk for erhvervsledere 
og medlemmer af Erhvervsrådet

• Iværksættervejledning og netværk for iværksættere
• Erhvervsvejledning og kortlægning af vækstpotentiale
• Henvisning til rette ekspertviden og professionel rådgivning
• Henvisning til relevante tilskudsordninger
• Briefings – tematiserede fyraftensmøder
• Nem indgang til offentlige myndigheder og Jobcenter 
• Nem indgang til kontakt med universiteter, akademikere, erhvervsskoler 

og ungdomsuddannelser
• Deltagelse i erhvervsfremmeprojekter
• Påvirkning af den regionale erhvervsstrategi gennem Business Region 

North Denmark samarbejdet
• Sæt din virksomhed på sporet af den digitale udvikling med et eller flere 

relevante projekttilbud
• Hent viden hos nogle af landets førende eksperter indenfor digitalisering 

f.eks. NordVest Smart Production og Aalborg Universitet

Styrk din virksomhed 

Få kontakter i netværket

Fællesskab og vidensdeling

Indflydelse på udviklingen lokalt


