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Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

Har du brug for økonomisk overblik og overskud?
Landbruget er inde i en dårlig økonomisk periode, og den nærmeste fremtid ser mørk ud. Men ofte kan 
man gøre meget for at komme godt ud på den anden side. Det er nu, du skal tænke i nye baner, og det er 
nu, du skal forberede dig på bedre tider.

Til Økonomikonferencen kan du høre om, hvordan du håndterer den nuværende økonomiske situation
og de likviditetsproblemer, du måske står med, hvad du kan forvente dig af de 
kommende år – og hvordan du kan udvikle din forretning for at hjælpe den 
i retning af en bedre fremtid. 

Læs mere om de forskellige oplæg i programmet på de følgende sider.

Likviditetsudfordringer 
og forretningsudvikling

Økonomikonference



Program
ØKONOMIKONFERENCE
Torsdag den 4. december 2014

Tidspunkt Emne Indlægsholder

09.30 Velkomst og introduktion til dagen Formanden for 
Økonomiudvalget 

Bendt Wedell

09.40 Sammenlign din bedrift med andres
Gennem ”Driftsanalyser 2013/2014” kan du få et indblik i den 
økonomiske situation hos andre – og derigennem få et større indblik 
i din egen bedrift. Seniorkonsulent Kaj Refslund vil præsentere 
hovedtallene for Driftsanalyser samt omsætningen og indtjeningen 
fra andre driftsgrene som skov, jagt og boliger.

Seniorkonsulent 
Kaj Refslund

Patriotisk Selskab

10.05 Optimering i praksis
Hvorfor opnår nogle virksomhedsejere topresultater i deres 
jordbrugsvirksomheder, mens andre, med tilsvarende produktions-
apparater, kun opnår middelmådige resultater? Kom og få et dybere 
indblik i jordbrugsvirksomheders resultater og forstå, hvilke faktorer 
der gør forskellen – og hvordan man kan rykke sig fra gennemsnit til 
top. 

Seniorkonsulent
Brian Bendtsen

Patriotisk Selskab

10.35 Pause

10.50 Udvikl din forretning på nye måder – og med succes
For at overleve som landbrugsvirksomhed er det nødvendigt at tænke 
i nye baner. Nødvendigt at følge nye og innovative forretningsmodeller 
og at sparre med ligesindede. Kom og hør om, hvordan du øger 
dine chancer for at opnå succes med en innovativ tankegang i en 
økonomisk nedgangstid.

Udviklingsdirektør
Peter Borreby

Patriotisk Selskab

11.20 Gram Slot: En inspirationskilde til forretningsudvikling
Er der en iværksætter gemt i dig? Kom og hør historien om Gram 
Slot – der er så meget mere end bare et slot. Det er en forretning 
med ferielejligheder, gårdbutik og meget mere, som er under stadig 
udvikling. Direktør hos Gram Slot, Svend Brodersen, vil fortælle om 
udfordringen ved at gå nye veje og udvikle en forretning fra bunden  
– og om, hvad der kunne have gjort vejen til succes lettere.

Direktør
Svend Brodersen

Gram Slot

12.00 Frokost



Tidspunkt Emne Indlægsholder

13.00 Fremtidsudsigter for økonomien næste år
Man hører hele tiden om, hvor dystre prognoserne er for de 
kommende år, og hvordan man som landmand må forvente fald i 
sin indtjening. Vil du høre, hvad du mere konkret kan forvente dig af 
fremstillingspriserne i 2015 og af budgetterne for planter, svin og 
kvæg? Patriotisk Selskabs administrerende direktør, Nils Rasmussen, 
vil i sit oplæg bl.a. tage udgangspunkt i tal udledt af Patriotisk 
Selskabs markbarometer og nyudviklede svinebarometer.

Adm. direktør 
Nils Rasmussen

Patriotisk Selskab

13.20 Debat om likviditetsudfordringer - og hvordan man bedst 
håndterer dem
Mange steder er det nødvendigt at tilføre ekstra likviditet for at holde 
den løbende drift kørende, og der er i 2015 optræk til den første 
generelle likviditetskrise i landbruget siden 2010.

Kom og få inspiration til, hvordan du håndterer udfordringerne bedst, 
når vi sætter emnet til debat. Debattørerne vil blive udfordret til at 
give deres bud på, hvordan både landmænd og banker kan og bør 
håndtere situationen. Vi spørger også, hvad man gør som landmand, 
når ens afdragsfrie lån snart udløber - og man ikke har råd til at betale 
sine afdrag?

Fem indkaldte debattører deltager i debatten, der ledes af 
bestyrelsesformand Peter Cederfeld de Simonsen, Patriotisk Selskab. 

Under debatten vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

Debattører:
Kommende landmand 

Martin Krusborg

Landmand og gård-
bestyrelsesformand

Tage Knudsen

Landbrugschef 
i Nordea 

Søren Porsbjerg 

Vicedirektør i Nykredit 
Poul Erik Jørgensen 

Chefkonsulent 
i Patriotisk Selskab 

Thomas Skøtt

14.35 Pause

14.45 Har du en exitstrategi?
Det er afgørende, at man har en plan for ejerskiftet af sin bedrift. 
Hvornår skal det ske, hvem skal overtage bedriften og hvordan? 
Jo tættere du kommer på det tidspunkt, hvor din virksomhed skal 
afhændes, des vigtigere er det, at du forholder dig til disse spørgsmål. 
En exitplan kan bl.a. minimere risikoen for store fejlinvesteringer og 
give dig svaret på, hvor vidt du har udsigt til at få sparet nok op til den 
tredje alder. Kom og få inspiration til de tanker, du i god tid bør gøre 
dig omkring den dag, din virksomhed skal afhændes.

Virksomhedsrådgiver 
Per Kristensen

Patriotisk Selskab

15.10 Verdensøkonomien: Hvad kan vi forvente os af fremtiden?
Du har oplevet den laveste realkreditrente, der er målt i Danmark i 
214 år – og en lav rente er et udtryk for ringe økonomisk aktivitet.  
Kan Europas økonomi arbejde sig ud af lavvandet, eller er der risiko 
for et japansk deflationsscenario? Landmændenes lån tillader ikke 
plads til fast rente – men kommer renten til at stige og i givet fald, 
hvornår? Kom og få et kig ind i krystalkuglen.

Jens Schjerning 
Agromarkets

15.50 Afslutning og afrunding Formand for 
Økonomiudvalget 

Bendt Wedell



Patriotisk Selskab

Ørbækvej 276

5220 Odense SØ

Tel +45 6315 5400

patriotisk@patriotisk.dk

www.patriotisk.dk

Kontoret er åbent:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 16.00

Fredag kl. 8.00 - 15.30

Pris og tilmelding
Prisen er 730 kr. ekskl. moms for medlemmer og 930 kr. ekskl. 
moms for ikke-medlemmer.

Tilmelding snarest og senest mandag den 1. december 2014 
på telefon: 6315 5400, e-mail: reception@patriotisk.dk eller 
via www.patriotisk.dk.

Venligst opgiv medlemsnummer ved tilmelding, dette fremgår 
af adressefeltet på tilmeldingsblanketten.

Tilmelding til Patriotisk Selskabs arrangementer er bindende, 
og der vil blive opkrævet fuldt deltagergebyr ved udeblivelse.

Afbud kan uden beregning foretages til og med søndag den 
30. november 2014.

PRAKTISK INFO


