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Invitation

Se 2018 med nye briller
Ny viden og inspiration til din bedrift

Årsmøde og Vinterseminar
29. – 30. januar 2018

Kongebrogaarden, Middelfart



I forlængelse af årsmødet afholder Sektionen for Større Jordbrug vinterseminar den 29.-30. januar 2018. 
Seminaret er åbent for alle og byder på indlæg, der kan inspirere og give konkret viden om udviklingsmuligheder for 
jordbrugserhvervet.

Program

Mandag den 29. januar
Kl 10:30 – 15:00  Årsmøde for medlemmer 

Kommunikation: Strategi og omdømme
Kl. 15.30  ”Derfor kan pressen ikke lide en storbonde fra Holstebro” v. chefredaktør Arne Ullum, NB-Økonomi 
Kl. 16.15  ”Landbrugets kommunikation og interessevaretagelse – før, nu og fremover!” 
  v. kommunikationsdirektør Christian Hüttemeier, Landbrug & Fødevarer
Kl. 16.45  Kaffe
Kl. 17.15  ”Long-term value creation” v. adm. direktør Niels Jacobsen, William Demant Invest
Kl. 18.15  Pause
Kl. 19.00         Vinsmagning v. vinmager Peter Sisseck, Dominio de Pingus

Kl. 19.30  Middag

Tirsdag den 30. januar

Kl. 8.00  Morgenmad
   
Økonomi: Udsigten for økonomien i 2018 og længere frem
Kl. 9.00  ”De økonomiske og finansielle udsigter ved indgangen til 2018” 
  v. cheføkonom Steen Bocian, Dansk Erhverv
Kl. 9.30  ”Råvaremarkedet set igennem en grossists øjne” 
  v. købmand Christian Christensen, Hornsyld Købmandsgaard 
Kl. 10.00  Paneldebat om advisory boards v. advokat/partner Janus Skak Olufsen, DAHL Advokatfirma, 
  godsejer Jens Hjorth, Randrup Hovedgård m.fl. 
Kl. 10.55  Kaffe
Kl. 11.15  ”Fra 8 blå mænd til 70 medarbejdere” v. godsejer Birgitte Dinesen og 
  godsforvalter Olav Ditlevsen, Kragerup Gods

Kl. 12.30  Frokost

Planteavl: Bliv opdateret på de nyeste tendenser
Kl. 13.30  ”Farming – the biggest job on Earth” v. Head of Sales Alice Bruun Høyer og 
  Sr. Agronomy Manager Jakob Skodborg Jensen, BASF Crop Protection DK
Kl. 14.00  ”Hvad kendetegner planteavlere, der tjener penge”  v. planteavlskonsulent Ole Schou, Gefion
Kl. 14.45  Kaffe
Kl. 15.00  ”Optimal svampebekæmpelse – hvad giver det på bundlinjen?”
  v. landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen, SEGES
Kl. 15.30  ”Hvor skal vi tjene pengene?” v. sektordirektør Troels Toft, SEGES
Kl. 16.00  Afslutning og evaluering

Bliv klædt på til 2018



Steen  Bocian
Chefanalytiker 
Dansk Erhverv

De økonomiske og finansielle udsigter ved 
indgangen til 2018
Der er nu endelig så småt kommet gang i hjule-
ne i Europa, men hvor længe kan det blive ved, 
og er der grund til at forvente højere renter, 
som følge af den mere gunstige økonomiske 
udvikling. Cheføkonom Steen Bocian, Dansk Er-
hverv, giver sit bud på, hvad vi rent økonomisk 
kan forvente af 2018 – et år, som tegner til at 
blive det sidste med England som fuldgyldigt 
EU-medlem.

Niels Jacobsen
Adm. direktør 
William Demant Invest

Long-term value creation
Niels Jacobsen har været ansat i William 
Demant-koncernen siden 1992 og været adm. 
direktør fra 1998 indtil april 2017, hvor han 
tiltrådte som adm. direktør for William Demant 
Invest A/S. Sideløbende med hans direktørpo-
ster har han siddet i en lang række bestyrelser, 
herunder hos: Novo Nordisk A/S, A.P. Møl-
ler-Mærsk A/S, LEGO A/S, Jeudan A/S m.fl.
Privat ejer han herregården Williamsborg ved 
Vejle og et skovområde på Sydsjælland. Niels 
Jacobsen er født i 1957 og uddannet cand.
oecon. fra Aarhus Universitet i 1983.

Christian Hüttemeier
Kommunikationsdirektør
Landbrug & Fødevarer

Landbrugets kommunikation og interesse-
varetagelse – før, nu og fremover!
For syv år siden satte L&F gang i en kampag-
ne, der skulle forbedre erhvervets omdøm-
me. Med reklamefilm, positive fortællinger, 
ansvarlighed og synlighed skulle erhvervets 
image løftes ud af befolkningens opfattelse 
af landbrugserhvervet som et fodslæbende 
frilandsmuseum og byttes med en visionær 
fortælling om et topmoderne erhverv i absolut 
verdensklasse. 
Hvor står vi så i dag? Må man vise en levende 
gris i en reklamefilm? Hvor er stoltheden? Og 
hvordan sikrer vi, at vi også står op for medlem-
merne, når vi skal tage næste skridt? 

På Vinterseminaret kan du blandt andet høre følgende oplægsholdere give deres bud på dansk planteavls fremtid, erhvervets 
økonomiske udsigter i en international kontekst og kommunikationen med omverdenen.

Arne Ullum
Chefredaktør 
NB-Økonomi

Derfor kan pressen ikke lide en storbonde 
fra Holstebro
Når de danske medier vælger dagens historier, 
så er det rigtig skidt at være storebonde fra 
Holstebro. 
Journalisterne kender ham ikke, mange ved 
ikke helt, hvor Holstebro ligger, og de vil gerne 
have ham til at være økologisk, non-profit og 
med et hjerte til venstre for midten.
Arne Ullum har haft en lang række chefjob i 
de største danske mediehuse og fortæller om 
de mekanismer, som er årsagen til, at pressen 
favoriserer bestemte virksomheder, personer 
og sager.

Troels Toft
Sektordirektør Planteavl
SEGES

Troels Toft giver sit bud på, hvor vi skal 
tjene pengene
Hvor skal planteavlen tjene sine penge i 
fremtiden?
Skal vi være økologer alle sammen? Vil vi se 
nye sædskifter med nye afgrøder og gamle der 
forsvinder?
Troels Toft sætter fokus på planteavlerens 
bundlinje lige nu og i fremtiden.

Birgitte Dinesen           Olav Ditlevsen
Godsejer      Godsforvalter
Kragerup Gods     Kragerup Gods 

Fra 8 blå mænd til 70 medarbejdere i 
10 faggrupper på 19 år
Det kræver mod og hårdt arbejde at vende 
et rent planteavlslandbrug med en halvgod 
økonomi til en ”fest med fart på”.
Siden 1997 har Kragerup Gods fået istand-
sat hele hovedbygningen til konferencer og 
selskaber samt indrettet 41 værelser, dels i 
hovedbygningen, dels i andre bygninger. 
Hvordan bliver det lidt sjovere at drive et 
moderne landbrug, så vores unge kan få nye 
kompetencer i spil? Og hvordan sætter man 
”mere grønt” og bedre dyrevelfærd i spil med 
bundlinjen i fokus?

Mød oplægsholderne
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Deltagere
Årsmødet 29. januar fra 
kl. 10:30-15:00 er forbeholdt 
medlemmer af Sektionen for Større 
Jordbrug og disses ledsagere samt 
særligt inviterede gæster.

Vinterseminaret 30. januar er åbent 
for alle.

Tilmelding
Tilmelding foretages på 
www.stoerrejordbrug.dk
Tilmelding er bindende.

Bekræftelse 
Cirka en uge før årsmødet og vinter-
seminarets afholdelse fremsendes 
bekræftelse og faktura for deltagelsen. 

Deltagergebyr – Årsmøde 
og vinterseminar

For medlemmer
Prisen for deltagelse i årsmøde og 
vinterseminar inkl. overnatning og fuld 
forplejning er:
2.600 kr. pr. person i enkeltværelse
2.200 kr. pr. person i dobbeltværelse

Deltagelse i Årsmøde (fra kl. 10:30 – 
15:00 29. januar) er gratis, mens delta-
gelse i vinterseminar uden overnatning 
er 1.700 kr. for begge dage eller 1.200 
pr. dag. 

For ikke-medlemmer
Ikke-medlemmer kan deltage i 
Vinterseminaret 29. januar fra 
kl. 15 og 30. januar. Prisen er 
3.100 kr. pr. person i enkeltværelse
2.700 kr. pr. person i dobbeltværelse

Deltagelse i vinterseminar uden over-
natning er 2.200 kr. eller 1.500 pr. dag.
 
Priser er ekskl. moms.

Spørgsmål om arrangementet kan 
rettes til Marianne Kjær Sørensen  
tlf. 33 39 46 67 eller mks@lf.dk

I samarbejde med
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