Formandsmøde i Aarhus 2018
Håndværker- og industriforeningerne i Danmark
7.-9. september 2018
Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus
Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C

Fredag den 7. september 2018
Tjek ind på hotellet fra kl. 14.00.
11.00

HIF Danmark Udvalget afholder møde
på Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus

12.00

Frokost for HIF Danmark Udvalget

13.15 – 14.30

HIF Danmark Udvalgets møde fortsætter

19.00

Fælles middag
Fredag aften er der fællesspisning for alle tilmeldte på Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus. Deltagelse koster kr. 600 pr. deltager inkl. 2 glas vin samt kaffe/te.

Lørdag den 8. september 2018
08.30

Udlevering af navneskilt – deltagerne netværker og Aarhus Pigegarde underholder
Der serveres kaffe/te og lidt morgenbrød.
Samtidig underholder Aarhus Pigegarde foran hotellet.

09.00

Skatteminister Karsten Lauritzen åbner formandsmødet

09.30

Velkommen til foreningerne – formandsmøde 2018
• Velkomst ved formand for Aarhus Håndværkerforening, malermester Søren Dyhr
• Borgmester Jacob Bundsgaard (S) byder velkommen og fortæller om investering
og udvikling i Aarhus
• Formand for SMVdanmark Niels Techen.

10.00 – 14.45

Ledsagertur med frokost
Efter åbning af formandsmødet tager ledsagerne på tur. Alle tilmeldte hentes i bus
ved hotellet.
Kl. 10.00 Bussen afgår, hvorefter der køres til Den Gamle By, hvor der bydes på kaffe
og kage. Udover den faste udstilling vil der være mulighed for at besøge
udstillingerne ”Aarhus Stories”, ”Smykkeskrinet” samt ”Dronningens klædeskab”.
Kl. 11.45 Alle afhentes ved Den Gamle Bys hovedindgang. Herefter kører bussen til
Aarhus Nord omkring Skejby Sygehus/Aarhus Universitetshospital, ned ad
Randersvej langs Letbanen til Aarhus Ø, forbi Navitas og Dokk1, hvor Aarhus Haandværkerforening har domicil, gennem Marselisborg Skov, for afslutningsvis at køre til Thors Mølle.
Kl. 13.00 Frokost på Thors Mølle.
Kl. 14.30 Bussen kører tilbage til Radisson.

Den erhvervspolitiske del starter
10.00 – 10.15

Velkomst til den erhvervspolitiske del
Ved tømrermester Jesper Møller, formand for Horsens Håndværker- og Industriforening samt HIF Danmark
Jesper Møller vil orientere om HIF Danmark Udvalgets lokale politiske arbejde. Endvidere vil HIF Danmarks regionsformænd præsentere sig selv og deres region.
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Politiske gæst
10.15 – 11.15

Er der styr på ”det offentligt opgavetyveri” – og betyder det vækst i SMV’erne?
Britt Bager, MF, politisk ordfører for Venstre
Mange små og mellemstore virksomheder oplever opgavetyveri og unfair konkurrence fra det offentlige, når staten eller kommunerne konkurrerer på markeder, hvor
der også er private virksomheder. Hvad mener politikerne, og hvad er status på forårets aftale mellem regeringen og oppositionen samt anbefalingerne fra regeringens
arbejdsgruppe?
I HIF Danmark og SMVdanmark arbejder vi for, at den offentlige sektor skal afskæres
fra at udføre erhvervsaktiviteter for private, som virksomheder kan udføre. Derfor
skal de kommunale håndværkerafdelinger fx nedlægges. Vi har endvidere fokus på,
at det offentlige bør udbyde en langt større del af deres opgaver samt, at der skal
klare regler til ift. prisfastsættelse ved kontroludbud, ligesom vi har kæmpet for etableringen af en effektiv og hurtigere klagemulighed.

11.15 – 11.30

Pause

11.30 – 12.00

Hjælp dine medlemmer til et ”ja” i banken
Ved cheføkonom Lars Magnus Christensen, SMVdanmark
De små og mellemstore virksomheder, SMV’er, og bankerne kan ofte gå skævt af
hinanden. Det er ærgerligt for virksomhederne, men også for resten af samfundet da
øgede investeringer giver vækst, arbejdspladser og flere skattekroner i statskassen.
Underbygget af SMVdanmarks analyser vil indlægget skitsere vigtigheden af, at
SMV’erne har adgang til finansiering, der understøtter deres innovation og udvikling.
SMVdanmark, der repræsenterer 18.000 SMV’er, har i samarbejde med Finans Danmark og FSR – danske revisorer udarbejdet håndbogen ”Sådan forhandler du med
din bank”. Bogen uddeles til deltagerne på mødet. Samtidig er der mulighed for, at
håndværker- og industriforeningerne kan aftale et medlemsmøde om emnet i samarbejde med SMVdanmark.

12.00 – 13.00

Frokost
Efter frokost deles mødedeltagerne i to grupper for hhv. håndværker- og industriforeninger, der ikke er medlem af SMVdanmark og de foreninger, der er medlem. (Mødelokaler annonceres)
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13.00 – 14.00

Varelotteriet og SMVdanmark – for ikke-medlemmer af SMVdanmark
Introduktion ved adm. dir. Anders K. Holst, Varelotteriet – samt
formand Niels Techen, SMVdanmark og vicedirektør Jakob Brandt, SMVdanmark
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 over hele Danmark.
Hvad får håndværker- og industriforeningerne og deres medlemmer ud af at stå samen i et nationalt arbejdsgivernetværk.

13.00 – 14.00

HIF Danmark – for medlemmer af SMVdanmark
Ved adm. dir. Ane Buch, SMVdanmark
SMVdanmarks plan, der skal styrke medlemstilgangen, og den lokale profil præsenteres og drøftes. Endvidere ser vi på, hvordan vi kan styrke formandsmøderne og
motivere til yderligere lokalt engagement.
•
•
•

En lokal SMV-profil
Markedsføring og kommunikation også til nye målgrupper
Aktiviteter: Kurser, møder og netværk for alle medlemmer.

14.00 – 14.45

Ekstern indlægsholder

14.45 – 15.00

Pause
Ledsagerne kommer retur.

15.00– 15.30

Uddeling af Thora og Harald Olesens legat til unge dygtige håndværkere
Legatbestyrelsen har, via Qvortrup Advokatfirma, i år tildelt i alt 30.000 kr. fordelt til
to unge håndværkere:
•
•

Anders Sebastian Nielsen via Aalborg Haandværkerforening
Daniel Martinsen via Roskilde Borger-, Håndværker- og Industriforening.

Ægteparret Thora og Harald Olesen blev gift 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.
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Formandsmødets festmiddag holdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus
18.00

Velkomstdrink

18.30

Festmiddag og efterfølgende dans med bandet Party Uartig

01.00

Natmad

Søndag den 9. september 2018
08.00 – 11.00

Morgenmad og afrejse
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