Konference: Små og Mellemstore Virksomheder, SMV’ere,
nøglen til et grønt Danmark i vækst.
Dato: 5. september 2018 kl. 11:30 til 16:00
Hvor: På Christiansborg i proviantgården.
Pris: 100,- DKK
Tilmelding: senest 31.august kl. 15:00 på
http://www.folkecenterevents.net/

Program:
Introduktion og ordstyrer Søren Korsgaard, Nordisk Folkecenter
Kl. 11:35 Konferencen åbnes ved Thomas Danielsen, MF.
11:40 Politisk dialog Thomas Danielsen og Christian Poll, MF.
12:00 CO2 udfordringen, ved Mads Graves, direktør,
Arbejdsgiverne

12:15 Det værdifulde i at kunne samle ildsjæle og idemagere fra
SMV sektoren, ved Jane Kruse, forstander, Nordisk Folkecenter.
Kort video vises.
12:25 Cirkulær økonomi: Hvad rager det mig? Affald som
ressource, og cirkulær økonomi som drivkraft i landdistrikterne,
ved Ole Morten Petersen, direktør, Dakofa.
12:40 Har det moderne kooperativ muligheder for at medvirke til
grøn omstilling? ved Susanne Westhausen, direktør Kooperationen
12:55 Hvad kan Folkecenteret levere i forhold til fortsat grøn
udvikling, en udvikling i samarbejde med SMV’er, der skaber
merværdi i egne virksomheder og i landdistrikterne. CEVELA som
eksempel, ved Henrik Lilje, chefkonsulent.
13:10 Der er ønske om at Folkecenteret fortsat er et innovativt
maskinrum hvor ildsjæle og SMV’er kan udvikle ideer, få hjælp til
ansøgninger, konstruere prototyper og teste dem. Derfor beder vi
om hjælp i projektet ”Creme for SMV’ere”, ved Per Poulsen,
direktør SabetoFLEX, Arbejdsgiverne.
13:25 Arbejdspladser og vækst hos SMV, ved Preben BirrPedersen, direktør, Netværket ”House of Energy”
13:40 Fællesskabsforståelsen i landdistrikterne, ved Tonny Brink,
ingeniør og leder for Teststation for husstandsvindmøller, Nordisk
Folkecenter
13:55 NGO’ernes rolle i den grønne omstilling, ved Annegrethe
Jørgensen ” Bedsteforældrenes Klimaaktion”.
14:10 til 14.40 Pause med kaffe og kage
14:40 ”Vejen til Grøn Fremtid”. Rundbordssamtale mellem

Jørgen Løgstrup, direktør, TransForm
Ross Jackson, formand, Gaia Trust
Thomas Søby, cheføkonom, Dansk Metal
Mads Graves, direktør, Arbejdsgiverne
Preben Birr-Pedersen, direktør, House of Energy
Søren Thomsen, afd. direktør, Merkur Andelskasse
Samtalen vil tage fat på disse emner:
- Skal beslutninger ske centralt, og kapitalen formidles over store
selskaber, eller skal lokalbefolkningen have medansvar?
- Er der større gensidig forståelse mellem store administrationer
og store virksomheder end til SMV’ere?
- Kan lokalt medansvar og udbytteandel åbne for vindmølleparker?
- Hvordan kan Pensionskasserne bidrage til den grønne omstilling,
og samtidig sikre, at der ikke begås overgreb på
lokalbefolkningen/medlemmerne?
Kl. 16:00 Afslutning ved Jane Kruse.

