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Er der industriarbejdspladser i 
Danmark om ti år?

DDV’s årskonference den 2. juni sætter fokus 
på sammenhængen mellem produktivitet og 
muligheden for at bevare industriarbejdsplad-
ser i Danmark.

STED 
Messe C | Vestre Ringvej 101 | 7000 Fredericia



INVITATION

Kære DDV-medlem,

Du inviteres hermed til DDV’s årskonference 2015, som finder sted tirsdag den 2. juni i  
Messe C i Fredericia. Vi håber, at du har lyst til at deltage i årskonferencen, som sætter fokus 
på en af Danmarks største fremtidige udfordringer: At bevare industriarbejdspladser her i 
landet – trods den globale konkurrence.

Derfor stiller vi spørgsmålet: Er der industriarbejdspladser i Danmark om ti år?

Hermed fortsætter vi diskussionen fra årsmødet 2014, hvor temaet var de anbefalinger, som 
Produktivitetskommissionen netop havde fremlagt.

På årskonferencen kan du møde:

Agnete Raaschou-Nielsen, medlem af den daværende Produktivitetskommission. Hun sidder 
i en række bestyrelser for nogle af Danmarks største virksomheder. Hun har tidligere indtaget 
flere ledelsesposter i erhvervslivet.

Peter Mogensen, direktør i tænketanken KRAKA, som har udgivet konferenceoplægget 
”Industrien til debat”, der fremlægger forslag til, hvordan man skaber de bedste rammer for 
erhvervslivet i hele Danmark – også for dem, der vælger at bo og drive forretning i landdi-
strikterne.

Carl Holst (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark. Han er desuden formand for 
Syddansk Vækstforum, og stiller op til Folketinget ved det kommende valg.  
Carl Holst fortæller, at Region Syddanmark har hjulpet flere videntunge job på vej i regionen 
end det antal, der er gået tabt ved store virksomhedslukninger. Han understreger dog, at 
også politikerne på Christiansborg må åbne øjnene, hvis der skal skabes lokal og regional 
erhvervsudvikling, vækst og arbejdspladser.

Oplægsholderne vil give deres bud på muligheder og udfordringer i at bevare produktion-
sarbejdspladser i Danmark. Herefter er der åben debat for alle deltagere i årskonferencen.

Efter frokost kommer to spændende faglige oplæg: ”Smart Cities” af Peter B. Lange, der er 
Executive IT-Architect hos IBM og ”Hvor går udviklingen hen, mens vi sover?” af Nils Vil-
lemoes, der er tidl. lektor ved Institut for Organisation og Virksomhedsledelse.

Men allerede mandag den 1. juni om eftermiddagen starter årskonferencen, hvor der er 
planlagt et særligt program med fokus på DDV’s netværk.

Vi håber, at dagene bliver udbytterige, og at der vil være mulighed for at blive lidt klogere på 
mange af de faglige udfordringer, vi hver især møder til daglig. Også i år vil der være udstill-
ere, som vil stå klar til at give dig inspiration og viden om nye produkter og services. Som en 
bonus er der tillige mulighed for at kigge forbi O&M Offshore Expo 15 – ligeledes i Messe C. 
O&M Offshore Expo er en ny international fagmesse for offshore Operation og Maintenance.

På gensyn til DDV’s årskonference 2015!

Eva Mosegaard, sekretariatschef 
Lars G. Hansen, bestyrelsesformand



PROGRAM

14.30  Indskrivning og kaffe

15.00 Velkomst

15.15  Spor 1: Vision, politik, mål og strategi for vedligehold  
v/Svend Aage West, Præsidieformand 
Spor 2: Den nye EL-sikkerhedslov  
v/Johnny Nielsen, EL-netværksformand 
Spor 3: Hvor er tilstandskontrols værktøjerne henne?  
v/ Peter Skovgaard og Lene Rosenlund, Fredericia Maskin-
mesterskole

16.30 Workshops

18.00  Plenum

20.00  DDV - middag

Kl. 09.00  Indskrivning og kaffe/croissants

Kl. 09.30  Velkomst

Kl. 09.45  Er der industriarbejdspladser i Danmark om ti år? 
Agnete Raaschou-Nielsen 
Peter Mogensen 
Carl Holst 
Paneldebat styres af journalist Jan Jensen

Kl. 11.30  Uddeling af priser

Kl. 12.00  Buffet og networking

Kl. 13.30  Nils Willemoes 
Hvor går udviklingen hen, mens vi sover?

Kl. 15.00  Pause

Kl. 15.30  Peter B Lange, IBM 
”Smart Cities”

Kl. 16.30  Networking.

Kl. 19.30  O & M Offshore middag

Peter Mogensen

Carl Holst

Nils Villemoes

Agnete Raaschou- 
Nielsen

Program 1. juni  

Program 2. juni  



Hver 3. gratis

Den Danske Vedligeholdsforening
Købmagergade 86   |   7000 Fredericia   |  Tlf. 7591 4455   |  www.ddv.org

PRISER
Netværksmøde den 1. juni kr. 0,00

DDV middag den 1. juni kr. 700,00

Årskonference den 2. juni, hele dagsprogrammet kr. 1.500,00

Netværksmøde den 1. juni inkl. middag og Årskonference den 2. juni kr. 2.000,00

Årskonferencen for ikke-medlemmer kr. 2.900,00

Konference incl. firmamedlemskab resten af 2015 kr. 4.000,00

Studerende kr. 300,00

Hver 3. tilmelding fra samme virksomhed er gratis (gælder ikke for studerende). 

PLACERING
Netværksmøde/konference og DDV middag foregår ved Messe C, 
Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia. 
Eventuel overnatning: Trinity Hotel, Gl Færgevej 30, 7000 Fredericia,  
oplys kode: DDV. 
Betaling ved afrejse, pris for enkeltværelse. kr.  745,00 
Der arrangeres gratis shuttlebus kl. 23.00 fra Messe C til Hotel.  

 
Offshore middag den 2. juni, bestilles direkte på cdn@messec.dk. kr. 795,00


