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Når det stormer, er der 
nogle, som skalker alle 
luger. Andre bygger 
vindmøller. Hvordan får 
du det bedste ud af de 
hårde tider?

Konference for ejerledere:
Gode tider igangsættes 

i de dårlige
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Tilmeld dig her

Via www.ejerledere.dk 

Via e-mail til sekretariat@ejerledere.dk - skriv virksomhedens navn og hver deltagers navn og e-mail-adresse.

Konferencen er forbeholdt ejerledere med virksomheder med 15-60 ansatte.





Pris – inkl. konferencematerialer, frokost og øvrig 
forplejning

For medlemmer af ejerleder netværkene 
og samarbejdspartnernes gæster

0  kr. 

For alle andre                                                                                              �.950 kr. 

Kære Ejerleder!
Som leder og ejer af en virksomhed med 15-60 ansatte får du på denne konference hjælp til at finde den med-
vind, som kan give din virksomhed den bedst mulige start på de gode tider. 
 
Det store problem for de fleste ejerledere lige nu er, at de ikke ved, hvad de skal satse på. Skal der skæres til 
benet – med risiko for at lide af anoreksi, når markedsmulighederne bliver positive igen? Eller skal der beholdes 
lidt ”fedt på sidebenene” for at være klar – men så også med risiko for at blive slået ihjel, inden konjunkturerne 
vender, på grund af mangel på (egen)kapital?
 
Der er ingen tvivl om, at ejerledere har en masse at lære af hinanden. Det, som er almen viden i den ene bran-
che, kan vise sig at være det columbusæg, som får det hele til at løfte sig i den anden. 
 
Mød op med åbent sind og fokuseret på at se løsninger. Så er der stor sandsynlighed for, at hjemturen samtidig 
bliver det tidspunkt, hvor du første gang bemærker, at fornemmelsen af krise er forsvundet og fremtiden ser 
lys ud.
 
Vi glæder os til at byde dig velkommen til stærk inspiration. Er du ikke allerede tilmeldt, så gør det med det 
samme på www.ejerledere.dk.  Men kun, hvis du er ejerleder!

Med de bedste hilsener
Jørgen Arfelt og Rolf B. Harsløf
Netværkscoahes i ejerleder netværkene

Faktureres efter tilmelding, som er bindende.

Velkommen til fremtiden

Tid og sted 
 
Vest: 
Onsdag d. 4. november �009 kl. 10-17 
Hotel Koldingfjord
Fjordvej 154
6000 Kolding

Øst: 
Torsdag d. �6. november �009 kl. 10-17 
Idrættens Hus
Brøndby Stadion �0
�605 Brøndby
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Tid Programpunkt Indlægsholder

10.00 - 10.15 Velkommen til fremtiden Rolf B. Harsløf

10.15 - 11.30 Hvordan man ser de første tegn på at opturen er på vej
Jeppe Christiansen giver os indblik i, hvad man faktisk ved om lavkonjunk-
turens dybde og varighed. Men endnu vigtigere er nok det indblik, han giver 
os i, hvad man skal navigere efter, for at kunne være klar til at tage optu-
ren, når de første tegn viser sig. På den baggrund kan du bagefter bedre 
danne dig din egen kvalificerede mening om, hvordan sagerne står på netop 
dit marked.

CV: 

Adm. dir. for LD siden �004 og for Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S 
siden selskabets etablering. 

1998-�004: Direktør i Danske Bank med ansvar for bl.a. aktie- 
investeringer og erhvervskunder. 

1988-1998: Ansat hos LD, først som fondschef og senere som  
vicedirektør. 

Skriver hver �. uge en klumme om aktier i Berlingske Tidende.









Cand.polit. og adm. dir. Jeppe 
Christiansen, LD Invest A/S

11.30 - 11.45 Pause

11.45 - 12.30 Case 1: Altan.dk – specialisere og effektivisere
Ejerleder Peter Knudsen fortæller om ændringen af den helt almindelige, 
sunde entreprenørvirksomhed – som han har været ejerleder af siden 1994 
– til den stærkt specialiserede og effektive nichevirksomhed Altan.dk. 

Ændringen har beskyttet Altan.dk mod de værste følger af lavkonjunktu-
ren, som Peter Knudsen har tacklet med en it-baseret rationalisering af 
arbejdsprocessen og en offensiv profilering gennem initiativet ”Den digitale 
Skurvogn”. 

Vi hører om de seneste satsninger, udsigterne til at det lykkes, og om nogle 
af de problemstillinger, som han blev klogere på i processen.

Ejerleder Peter Knudsen,  
Altan.dk  

12.30 - 13.30 Erfaringsudveksling om deltagernes indsatser for at komme stærkt gennem 
lavkonjunkturen i lyset af det, Peter Knudsen har gjort i Altan.dk.

Erfa-grupper

13.30 - 14.30 En dejlig frokost

14.30 - 15.00 Case 2: Protect A/S – trimme og opkvalificere
Gennem det sidste år har ejerleder Poul Dalsgaard sat en ny vækstrekord 
med Protect A/S, der i dag er Skandinaviens eneste udvikler og producent 
af tågegeneratorer til tyverisikring. Her præsenterer han sin åbenbart ef-
fektive strategi for turen gennem lavkonjunkturen.

Hans særlige greb har været udvælgelse og udvikling af virksomhedens 
mange distributører – men lige så vigtigt er det, pointerer han, ”at bevare 
det gode humør og sit og medarbejdernes personlige engagement”. 

Poul startede som 18-årig en grafisk virksomhed, som han 10 år senere 
solgte til medarbejderne for at tage en HA-uddannelse. Efter eksamen  
startede han i �001 Protect A/S.

Ejerleder Poul Dalsgaard, Protect 

A/S 

15.00 - 15.15 Pause

15.15 - 16.30 Erfaringsudveksling om deltagernes indsatser for at opkvalificere  
virksomheden.

Erfa-grupper

16.30 - 17.00 Afrunding og evaluering Rolf B. Harsløf

Program for dagen
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ejerleder
netværket

Denne konference er arrangeret af ejerleder netværkene som det årlige fællesmøde. Her inviterer vi 
også gæster udefra for at dele – give og modtage – viden, erfaring og gode ideer.

Ejerleder netværkene arbejder for at give medlemmerne udsyn, indsigt og inspiration gennem udveks-
ling af erfaringer med andre dygtige ejerledere. Læs mere på www.ejerledere.dk.

Konferencen gennemføres i samarbejde med tre kompetente partnere – Topdanmark, Jyske Bank og 
Martinsen rådgivning & revision. Gennem samarbejdet kommer vi ud til en endnu bredere kreds af ejerle-
dere – til gavn for både nuværende netværksdeltagere og ejerleder-gæster. 

Om arrangørerne

Med en forsikrings- eller pensionsaftale hos os sikrer du virksomheden kvalificeret rådgivning, individu-
elle løsninger og god og effektiv service. 70 15 77 77. 

Vi tænker langsigtet og rådgiver med udgangspunkt i jeres ønsker og strategi. 
Det giver overblik og det bedste udgangspunkt at drive virksomheden videre på. Ring 89890010

Med fokus på kvalitet, nærhed, tillid, troværdighed samt effektivitet sikres du en engageret samarbejds-
partner som revisor. Kontakt 76 �0 18 00


