
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Kære medlem, 
 
I 2018 har Dansk Håndværk 25 års jubilæum, og det håber vi, at du vil være med til at 
fejre på Håndværkets Dag fredag den 4. maj 2018 kl. 12.00 i Svendborg. 
 
Vi starter dagen med faglige indlæg og debat. Herefter afholdes Dansk Håndværks 
ordinære generalforsamling. Om eftermiddagen har du mulighed for at deltage i 
forskellige faglige workshops. Vi slutter dagen af med en festlig jubilæumsmiddag og 
underholdning.  Se programmet på næste side.  
 
Håndværkets Dag afholdes på  
Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg. 
  
Tilmeldingsfrist 
Senest den 16. april 2018 til dhv@dhv.dk, eller på tlf. 32 63 04 70. 
 
Pris pr. person 
 Håndværkets Dag med frokost:    Gratis for medlemmer 
 Håndværkets Dag med frokost og jubilæumsmiddag: kr. 695,00.  
 Håndværkets Dag med frokost, jubilæumsmiddag og  

overnatning inkl. morgenmad:   kr. 1.395,00.  
 
Indsendelse af forslag  
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt meddeles 
sekretariatet senest 30 dage før generalforsamlingen, dvs. senest den 4. april 2018. 
 
Ledsagertur: Gastronomisk Rally 
Oplev de hyggelige gader i Svendborg, og smag på det lokale fra Sydfyn. Vi besøger 
undervejs de lokale leverandører af oste, vin, øl, chokolade mm.   
Afgang fra hotellet kl. 15.00. Varighed ca.  1,5 time.  
 
Forlænget weekend? 
Der er mulighed for at forlænge weekenden i det smukke Sydfyn, og booke en ekstra 
overnatning fra lørdag til søndag. Kontakt Hotel Svendborg på tlf. 62 17 62 32 for et 
godt tilbud, og nærmere aftale.  
 
 
 

Invitation til: 

Håndværkets Dag og 25 års jubilæum 
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Program for Håndværkets Dag 
 
12.00  Frokost  

13.00  Bryd vanen og nå dine mål v/ forfatter og ledelsesrådgiver Torben 
Wiese 
Vaner og vigtigheden i at tænke nyt sættes på dagsordenen på en måde, 
så alle er med. Torben Wiese er vanebryder og ekspert i hvordan 
forandring øver indflydelse på vores muligheder, hvad en vane er, og 
hvorfor hjernen elsker vaner. Hør også hvad forskellen er på at være 
forandringsparat, forandringsvillig og forandringsskabende?  

14.00   Paneldebat: Sådan tackler de hverdagens udfordringer - hvordan 
gør du?  
Tre medlemsvirksomheder debatterer hvad firmaets og fagenes 
omdømme betyder for arbejdskraft, lærlinge, produktivitet og salg.   
Byd ind med dine erfaringer. 
 

14.45  Kaffe og kage 

15.00  Dansk Håndværks Generalforsamling (Ledsagertur) 
 
16.30 Workshop og netværk 
 
19.00 Jubilæumsmiddag med underholdning 
 
01.00 Tak for i aften 
 
 
Workshop 
Brug tiden mellem kl. 16.30 og 17.30 på at blive klogere på et af følgende emner: 
 
 Den nye overenskomst – Hvad betyder den nye overenskomst for din      

virksomhed og medarbejdere?   
 

 Udviklingsprojektet Lærlingenes Hus – Hvordan løfter vi branchens 
image og får flere unge til at vælge en håndværksmæssig uddannelse? 
 

 Den gode håndværkeroplevelse – Hvad er vigtigt for kunderne?  


