Formandsmøde i Maribo 2019
Håndværker- og industriforeningerne i Danmark
13.-15. september 2019
Milling Hotel Søpark
Vestergade 29, 4930 Maribo

Fredag den 13. september 2019
Tjek ind på hotellet fra kl. 14.00.
11.00

HIF Danmark Udvalget afholder møde
på Milling Hotel Søpark, Vestergade 29, 4930 Maribo

12.00

Frokost for HIF Danmark Udvalget

13.15 – 14.30

HIF Danmark Udvalgets møde fortsætter

15.00

Fællestur starter fra Milling Hotel Søpark
Lolland Håndværker- og Industriforening har denne eftermiddag planlagt en spændende tur for deltagerne. Vi skal besøge infrastrukturprojektet omkring den nye Storstrømsbro til over 2 mia. kr., hvortil der kommer udvidelse af veje og jernbanenettet
samt Femern Bælt Tunnelen. Det samlede budget er over 100 mia. kr. Ulrik Winther
Blindum, der bl.a. er guide på Storstrømsbroen, vil indledningsvis fortælle om Storstrømsprojektet. Efterfølgende skal vi se udstillingen i det nyetablerede besøgscenter, der er tilknyttet projektet. Dernæst vil vi tage et kig over byggepladsen, hvor
bropiller og brodragere skal produceres.

19.30

Fælles middag
Fredag aften er der fællesspisning for alle tilmeldte på Restaurant Bangs Have Pavillonen, Bangshavevej 23, Maribo (kort gåtur fra hotellet).

Lørdag den 14. september 2019
08.30

Udlevering af navneskilt – deltagerne netværker
Der serveres kaffe/te og lidt morgenbrød.

09.00

Velkomst i Maribo Domkirke
Sognepræst Per Møller byder velkommen i Maribo Domkirke.
Fællessang: ”I Østen stiger solen op”.

09.15

Velkommen til foreningerne – Maribo Domkirke
• Velkomst ved formand for Lolland Håndværker- og Industriforening, tømrermester Mogens Nilsson
• Borgmester Holger Schou Rasmussen (S) byder velkommen til Lolland og Maribo
• Formand for SMVdanmark Niels Techen.

09.45 – 14.45

Ledsagertur med frokost
Efter åbning af formandsmødet tager ledsagerne på tur. Alle tilmeldte hentes i bus
ved domkirken. Se separat program.

09.45 – 10.00

Øvrige deltagere går tilbage til mødelokale i Milling Hotel Søpark

Den erhvervspolitiske del starter
10.00 – 10.10

Velkomst til den erhvervspolitiske del
Ved formand for HIF Danmark Udvalget el-installatør Steen Søkvist, Håndværkerforeningen København
Formanden for HIF Danmark igangsætter dagen. Endvidere vil medlemmerne af HIF
Danmark Udvalget præsentere sig selv og deres forening samt region.

Politiske gæster
10.10 – 10.45

Erhvervs- eller transportminister (afhængig af resultatet af folketingsvalget)

10.45 – 11.15

Administrerende direktør Claus F. Baunkjær, Femern A/S
Claus F. Baunkjær vil fortælle om Femern A/S’ arbejde for at give SMV’erne mulighed
for at deltage i konkurrencen om opgaverne på Femern-forbindelsen. Hvad er Femern A/S’ intentionen og strategi, og hvordan arbejder de i praksis for at få SMV’er
med på projektet. Der er mulighed for spørgsmål undervejs.

2

11.15 – 11.30

Pause

11.30 – 12.15

Borgmester Holger Schou Rasmussen
Borgmesteren vil fortælle om den igangværende udvikling og investeringer i Lolland
kommune. Borgmesteren vil bl.a. fortælle, hvordan kommunen udnytter initiativerne til at skabe værdi og nytte for både borgere og erhvervsliv i Lolland kommune.

12.15 – 13.15

Frokost

13.15 – 14.00

Ejerskifte af virksomheder – det gode ejerskifte med muligheder
v/ Thomas Henckel, statsautoriseret revisor fra Aage Maagensen
v/ SMVdanmark – ny viden og inspiration til ejerskifte og iværksætteri data
Over 20.000 virksomheder skal ejerskiftes i den nærmeste fremtid. Det gælder derfor
også i rigtig mange af vores medlemsvirksomheder i foreningerne. I dette oplæg vil
vi gennem en case høre om den grundlæggende planlægning og det nødvendige arbejde, der skal laves for at gennemføre et succesfuldt ejerskifte.
Endvidere vil SMVdanmark, der gennem mange år har arbejdet med ejerskifte af
SMV’er, præsentere deres seneste viden og tilbud fra projekt om overtagelse af virksomhed som iværksætteri.
Deltagerne kan få inspiration og viden om emnet, der kan bruges til gavn for medlemmerne i de enkelte foreninger.

14.0 0 – 15.00

Dialog og erfaringsdeling mellem deltagerne
Håndværker- og industriforeningerne, der er med i SMVdanmark, udgør Danmarks
største lokale arbejdsgivernetværk for selvstændige erhvervsdrivende. Foreningerne
samarbejder med SMVdanmark om at styrke selvstændighedskulturen og vilkårene
for erhvervslivets små og mellemstore virksomheder lokalt.
På mødet lægges der op til dialog med de deltagende foreninger – både foreninger,
der er med i SMVdanmark, og dem, der ikke er medlem. Hvad får håndværker- og
industriforeningerne og deres medlemmer ud af at være med i et nationalt – men
samtidig lokalt funderet arbejdsgivernetværk?
På mødet vil vi bl.a. drøfte spørgsmål som:
• Hvilke lokale mærkesager har SMVdanmark?
• Hvordan får vi mest værdi ud af SMVdanmarks analyser og undersøgelser?
• Idéer og forslag til fokusområder, der kan arbejdes med lokalt og nationalt.
Ordstyrer Jakob Brandt, SMVdanmark
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15.00 – 15.15

Pause
Ledsagerne kommer retur.

15.15– 15.45

Uddeling af Thora og Harald Olesens legat til unge dygtige håndværkere
Legatbestyrelsen har, via Qvortrup Advokatfirma, i år tildelt i alt 25.000 kr. fordelt til
to unge håndværkere:
• Katrine Bergmansen via Lolland Håndværker- og Industriforening
• Jakob Estrup Pedersen via Holstebro Industri- og Håndværkerforening.
Ægteparret Thora og Harald Olesen blev gift i 50’erne, og da de forblev barnløse, ønskede de at gavne unge mennesker ved at oprette et legat. Harald Olesen var uddannet møbelsnedker, og da han med succes drev en møbelforretning på Amager, fik de
mulighed for at oprette dette legat. Selv om de havde slægtninge begge to, var tanken
om at give en del af deres formue – til unge dygtige håndværkere – det rigtige for
dem. Det fejrer vi i dag.

Formandsmødets festmiddag holdes på Restaurant Bangs Have Pavillonen
18.00

Velkomstdrink

18.30

Festmiddag og efterfølgende dans med JB Band

23.00

Fyrværkeri

00.30

Natmad

01.00

Godnat og sov godt

Søndag den 15. september 2019
08.00 – 11.00

Morgenmad og afrejse (senest udtjekning af værelse kl. 11.00)
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