
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. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab til godkendelse samt orientering om budget 
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Lønninger, diæter mv. 
7. Indkomne forslag 
8. Eventuelt 

 
17.00 Netværk og faglig sparring 
 
19.00 Middag 
 


