Medlemsmøde

Medlemsmøde på Sanderumgaard
Bliv klogere på
forretningsudvikling
i landområderne

udflugt til smukke rammer på Fyn, hvor Erik og
Susanne Vind vil dele ud af deres erfaring med
at drive en større ejendom i tæt samspil med
lokalmiljøet med hjælp fra frivillige kræfter og
målrettet branding.

Sanderumgaard er et historisk hus med en
moderne tilgang til forretning og branding. Vi
er meget glade for at kunne invitere Sektionen
for Større Jordbrugs medlemmer på medlems-

Dagen byder på rundvisning i haven og
veloplagte oplægsholdere. Udover indsigt i
Sanderumgaard og orientering om udvalgets
og sektionens arbejde vil du kunne høre oplæg

om sidste nyt fra den kulturpolitiske scene fra
Christiansborg og om ”do’s & don’ts” i forhold til
fondsansøgninger.
Vi håber på at se så mange af jer som muligt
til en inspirerende dag, som gerne skulle give
os alle nye vinkler på, hvordan vi kan gribe
forretningsdelen af ejendomme med historiske
bygninger an.

Fredag d. 20. september 2019 kl. 9-15 på Sanderumgaard,
Sanderumgaardvej 150, 5220 Odense SØ
Dagens program:
9.00
9.30
9.45
10.00
11.00
11.30
12.00
13.15
13.30
14.00
14.30
15.00

Morgenmad
Introduktion til dagens tema ved formand i Herregårdsudvalget, Nicolas de Bertouch-Lehn
Formand for Udvalget for Større Jordbrug, Christina Ahlefeldt-Laurvig, orienterer om udvalgets arbejde
Erik Vind byder velkommen og fortæller om Sanderumgaards drift, branding og samarbejde med detailhandlen
Thomas Østerkjerhus fra kommunikationsbureauet Morningtrain fortæller om markedsføring og
kommunikation af godser og ejendomme indenfor detail og turisme
Kulturpolitisk indlæg fra Christiansborg. To be announced
Frokost
Susanne Vind fortæller om Den Romantiske Have på Sanderumgaard og samarbejdet med de frivillige
Havevandring
Erik Vind giver indsigt i Sanderumgaards erfaringer med fondsansøgningsarbejde
Nyttig viden fra advokatbranchen om fondsansøgninger. To be announced
Farvel og tak. Man kan blive og yderligere gå tur i Den Romantiske Have

Tilmelding
Deltagergebyret er 300 kr., og tilmelding er nødvendig på stoerrejordbrug.dk. Tilmeldingsfrist er d. 13. september.
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Med venlig hilsen
Nicolas de Bertouch-Lehn, formand for Herregårdsudvalget
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