Invitation til:

Håndværkets Dag 2019
Kære medlem,
Vi glæder os til at byde dig velkommen til Håndværkets Dag
fredag den 5. april 2019 kl. 12.00, på Comwell Klarskovgaard i Korsør
Vi starter dagen med faglige indlæg og debat. Herefter afholdes Dansk Håndværks
ordinære generalforsamling. Om eftermiddagen har du mulighed for at netværke med
kolleger og sparre med sekretariatets medarbejdere. Se programmet på næste side.
I år afholdes Håndværkets Dag i samme weekend som Skills i Næstved. Det giver dig
mulighed for at lægge vejen forbi Skills og opleve dygtige lærlinge dyste mod hinanden
inden for forskellige håndværksfag.
Håndværkets Dag afholdes på
Comwell Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør.
Tilmeldingsfrist
Senest den 2. marts 2019 til dhv@dhv.dk, eller på tlf. 32630470.
BEMÆRK: Tilmelding er bindende.
Pris pr. person
▪ Håndværkets Dag med frokost:
▪ Håndværkets Dag med frokost og middag:
▪ Håndværkets Dag med frokost, middag og
overnatning inkl. morgenmad:

Gratis for medlemmer
kr. 795,00
kr. 1.495,00

Indsendelse af forslag
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt meddeles sekretariatet
senest 30 dage før generalforsamlingen, dvs. senest den 5. marts 2019.
Ledsagertur: Gåtur i det grønne
Tag med på en dejlig gåtur i området, hvor vi slutter af med rom-toddy i tipi.
Forlænget weekend?
Der er mulighed for at forlænge weekenden i det smukke Sydsjælland, og booke en ekstra
overnatning fra lørdag til søndag. Kontakt Comwell Hotel Klarskovgaard på tlf. 7216 2000
for et godt tilbud, og nærmere aftale.

Program for Håndværkets Dag
Fredag den 5. april 2019
12.00

Frokost

13.00

Sådan skaber du en vinderkultur i din virksomhed
v/ serie-iværksætter og forfatter Jonathan Løw
Jonathan Løw har selv startet 6 virksomheder, er blevet kåret som Årets
Iværksætter og er én af Danmarks 100 mest lovende ledere. Han har skrevet
5 bøger om emnet og har rådgivet både små og store virksomheder i
forretningsudvikling, motivation og vinderkultur.
Hvad er det, der gør, at nogle iværksættere og ledere kan brænde for alt fra
byggeri til børnelegetøj og brieost, mens andre primært går på arbejde,
fordi de skal tjene til dagen og vejen? Selvfølgelig spiller løn og arbejdsvilkår
en væsentlig del, men hvad kan vi ellers gøre for at skabe en vinderkultur
præget af en ægte og dyb motivation og stolthed blandt kollegerne? Glæd
jer til et jordnært, tankevækkende og humoristisk indlæg.

14.00

Håndværk med hjertet v/ iværksætter Palle Würtz
Palle Würtz er i gang med at opbygge virksomheden thatwooddo.com som
har fokus på socialt og bæredygtigt håndværk. Hør et ærligt oplæg om at
komme videre og gå nye veje, når man har noget med i baggagen fra
fortiden.

14.30

Fundamentet for succes i din virksomhed er gode
rammer for SMVérne v/ Ane Buch, adm. direktør i
SMVdanmark
Hvordan skaber vi gode rammer for de små og mellemstore virksomheder i
Danmark? Det har Ane Buch nogle gode bud på. Hør om SMVdanmarks
arbejde med blandt andet at eliminere administrative byrder, at skabe
ordentlige offentlige udbud og fair betalingsfrister for alle.

15.00

Kaffe og kage

15.30

Dansk Håndværks Generalforsamling (Ledsagertur)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab til godkendelse samt orientering om budget
Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter
Fastsættelse af kontingent
Lønninger, diæter mv.
Indkomne forslag
Eventuelt

17.00

Netværk og faglig sparring

19.00

Middag

