
Nordatlantisk Promenade 1 • 5000 Odense C • Tlf. 66 13 70 85

nordatlantiskhus.dk

...VI ER EN DEL AF KLUB NORDATLANTEN

Mødefaciliteter i Nordatlantisk HusLegatuddeling til unge nordatlantiske studerende

”Nordatlantisk Erhvervsklub er et unikt mødeforum 
i regionen for dem, som vil række ud efter mere og 
samtidigt blive en del af et stærkt netværk”

Claus Houden, formand for Nordatlantisk HusBesøg af statsminster Lars Løkke Rasmussen

BESTYRELSEN FOR NORDATLANTISK HUS: Formand: Claus Houden. 
Næstformand: Benny Nybo. Medlem af bestyrelsen: Søren Windell, Steen 
Møller, Lone Johannessen Jørgensen, Mette Thybo, Mikael Kristensen, 
Sára Tummassardóttir. Direktør for Nordatlantisk Hus: Kirsten Mærsk.

KLUB NORDATLANTEN



KLUB NORDATLANTEN
- Kultur og erhvervsklub
I et gensidigt nordatlantisk samarbejde gør vi en aktiv indsats for at udvikle samar-
bejde og relationer mellem virksomheder indenfor erhvervsliv, uddannelse, kunst og 
kultur. Klub Nordatlanten er et erhvervsforum etableret i Nordatlantisk Hus for inte-
resserede erhvervspartnere i Danmark, Grønland, Island og Færøerne. 

Klub Nordatlanten vil gennem gode arrangementer for medlemskredsen og invitere-
de gæster øge interessen for og kendskabet til Nordatlanten og skabe grundlaget for 
et stærkt netværk.

MEDLEMSKAB 2020
Formålet med Nordatlantisk Hus er at eksponere nordatlantisk kunst og kultur fra 
Grønland, Island og Færøerne.  Som medlem af Klub Nordatlenten er virksomheden 
med til at yde økonomisk støtte til kulturarbejdet og støtte nordatlantiske studeren-
de. Samtidigt er der en række attraktive tilbud til medlemmerne: 

Et års medlemskab inkluderer: 
• 2 networking-arrangement for klubbens medlemmer om året med frokost/middag på 

Restaurant Nordatlanten - én person plus partner med mulighed for evt. tilkøb.  
• Op til 4 billetter pr. år til medarbejdere, kunder mm. til Nordatlantisk Hus arrangementer 
• Invitation til vores åbninger og receptioner og netværksmuligheder. 
• Legatuddelingsarrangement og netværk mellem klubben og nordatlantiske stu-

derende (3 legater á 5.000 kr.) 
• Gratis lån af vores flotte konferencelokale én gang om året i erhvervsformål med 

15% rabat på mad fra Restaurant Nordatlanten.
• Gratis lån af vores mødelokale til 8 personer to gange om året. 
• Profilering af din virksomhed på vores hjemmeside og på infoskærm i husets stueetage.
• Mulighed for at skabe de helt rigtige  relationer til nordatlantiske virksomheder. 
• Kontakt til det officielle Odense.
• Nordatlantisk Hus nyhedsbrev.

Pris for medlemskab i 2020: 12.500 kr. ex. moms.

Kulturtilbud
Nordatlantisk Hus byder på mangfol-
dige kulturoplevelser som udstillinger, 
foredrag og koncerter med nordatlanti-
ske kunstnere.

Foreningsliv
De nordatlantiske foreninger i Odense, 
Nordatlantisk Kor og det grønlandske 
kor Umiaq har mødested i Nordatlan-
tisk Hus i et flot lokale på husets 2. sal.

Butik Nordatlanten
Vores butik har unikavarer fra desig-
nere og kunsthåndværkere fra Nord-
atlanten.

Restaurant Nordatlanten
Nordatlantisk inspireret restaurant, 
med udsigt over Odense Havn og 
mulighed for leje af konference- og 
selskabslokaler.
 

KRISTIANSDAL
Erik Thomsen, direktør:

Kristiansdal har 25 ungdomsboliger i 
Nordatlantisk Hus og har været med 
fra starten. Det har derfor været natur-
ligt for os at bidrage til de aktiviteter, 
der er i huset. Som medlem af er-
hvervsklubben møder vi mange inte-
ressante og inspirerende mennesker 
og får i tilgift et godt indblik i, hvad der 
rører sig i de nordatlantiske lande.

Focus Advokater P/S
Merete Vangsøe Simonsen, partner:

Som erhvervsadvokater lægger vi vægt 
på at indgå aktivt i de samarbejder og 
netværk, der relaterer sig til byens kul-
tur- og erhvervsliv. Her bidrager vores 
medlemskab af Nordatlantisk Erhvervs-
klub med et stærkt netværk, spænden-
de arrangementer og en fælles interesse 
for de nordatlantiske projekter.


