Next Generation 2021
Tid og sted

Emne

Indlægsholdere

Møde 1
Torsdag den
15. april 2021
Kl. 16.00-18.00
Dalum Landbrugsskole

Et godt ejerskifte kræver meget af dig

Virksomhedsrådgiver
Carsten Hansen

Planlægning af ejerskiftet
• Præsentation af Patriotisk Selskabs
ejerskiftemodel – oversigt over alt det,
du og den overdragende part skal huske
• Hvornår skal ejerskiftet sættes i gang?
• Hvordan struktureres et ejerskifte?
• Hvem er involveret i ejerskiftet, og
hvordan forventningsafstemmer man
med hinanden?
• Hvordan forbereder du dig bedst muligt
på at blive virksomhedsejer?

Chefjurist
Rikke Bjerre Gade

Skat
• Bo- og gaveafgiften
• Kan udskudt skat anvendes som
finansieringskilde? Hvad er
mulighederne? Hvad koster det?
• Er der alternativer til udskudt skat, som
kan være billigere end udskudt skat på
kort og lang sigt?

Møde 2
Onsdag den
12. maj 2021
Kl. 14.30-16.30
Dalum Landbrugsskole

Kom godt fra start
Hvad gør de økonomiske topscorere
blandt Patriotisk Selskabs medlemmer
rigtigt, og hvad er en god virksomhed at
overtage?
• Vi præsenterer resultaterne af en
undersøgelse foretaget blandt
ejerledere i landbrugsvirksomheder,
som præsterer på et højt økonomisk
niveau: Hvad gør de dygtigste ledere
rigtigt? Hvad kan du lære af dem?
• Sådan finder du den rette virksomhed at
overtage – det er ikke sikkert, at
familievirksomheden er det rette valg for
dig
• Hvad kan du forvente af den
overdragende part?
• Sådan lægger du en god ejerstrategi
”Sådan foregik mit ejerskifte”
• Økonomikonsulent Kristian Bak Larsen som ved siden af jobbet hos Patriotisk
Selskab ejer en landbrugsvirksomhed –

Økonomimedarbejder
Nicolai Skjoldemose
Johansen
Økonomikonsulent og
nyetableret landmand
Kristian Bak Larsen

vil fortælle om sit ejerskifte. Hvad gik
godt, hvad kunne have været gået bedre
– og hvad skal du være opmærksom på,
når det bliver din tur?
Få råd til ejerskiftet
Finansiering
• Hvordan er finansieringen af en
ejendomshandel typisk skruet sammen?
• Hvilke finansielle produkter findes der
på markedet?
• Hvilke krav stiller dine
finansieringspartnere til dig? Hvordan
laver du fx en god og overbevisende
forretningsplan?
• Hvordan opnår du et godt samarbejde
med finansieringspartnerne?
Møde 3
Torsdag den
30. september 2021
Kl. 14.30-16.30
Dalum Landbrugsskole

Jura i ejerskiftet – hvad skal du være
opmærksom på, og hvilke udfordringer
kan der opstå? – Del 1

Chefjurist
Rikke Bjerre Gade

Familie- og arveret
• Hvilke familie- og arveretlige forhold skal
der tages stilling til i forbindelse med et
ejerskifte (i såvel som uden for
familien)?
• Hvordan sikrer du som virksomhedsejer
dig selv, din virksomhed og din familie
bedst muligt?
Lidt om lejeboliger
• Hvad skal du være opmærksom på i
forbindelse med overtagelse af
eksisterende lejemål og indgåelse af
nye lejemål?

Møde 4
Torsdag den
28. oktober 2021
Kl. 14.30-16.30
Dalum Landbrugsskole

Jura i ejerskiftet – hvad skal du være
opmærksom på, og hvilke udfordringer
kan der opstå? – Del 2
Ejendomshandel
• Hvad er proceduren, når du køber en
ejendom?
• Hvad skal du være særligt opmærksom
på?
• Hvilke dokumenter skal udarbejdes?

Virksomhedsrådgiver
Carsten Hansen
Juridisk
seniorkonsulent
Bodil Just
Juridisk konsulent
Peter Sigvardt

Jordforpagtning: Et alternativ eller
supplement til ejendomskøbet
• Hvornår er jordforpagtning en god
mulighed m.v.?
Lidt om medarbejdere
• Hvad skal du være opmærksom på, når
du overtager medarbejdere og ansætter
nye?
• Hvordan overholder du lovgivningen og
sikrer, at ansættelseskontrakterne er i
orden?
Afslutning af Next Generation
• Hvad har været godt, og hvad kunne
gøres bedre?
• Evaluering
Som elev fra Dalum Landbrugsskole er du velkommen til at tilmelde dig denne Facebookgruppe:
https://www.facebook.com/groups/1697354637065276
Heri vil vi bl.a. dele vores powerpoints fra undervisningen.
Vi glæder os til at møde dig!

