
 

 

5 VINTERFAGLIGE MØDER  

MIT LANDBRUG – MIN FREMTID  

Bliv inspireret af faglige oplæg med den nyeste viden, når VKST inviterer til gratis 
inspirationsaften på Lolland-Falster, Møn og Sjælland.  

 

21. januar, Bangs Have, Bangshavevej 23, 4930 Maribo  
23. januar, Arena Næstved, Ved Stadion 11, 4700 Næstved  
24. januar, Landbrugsskolen Sjælland, Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde  
28. januar, Gørlev Hallen, Kalundborgvej 29, 4281 Gørlev  
30. januar, Sukkerfabrikken, Kostervej 2B, 4780 Stege  
 
De vinterfaglige møder er sponsoreret af Formuepleje. 

 

PROGRAM 

Velkommen  
v. adm. direktør Mads Birk Kristoffersen  
 
Kort nyt fra den politiske verden  
v. DLS / Gefion  
 
Sådan handler du dine råvarer i fremtiden  
Er du skarp på kontrakter, futures, priser og vilkår når du sælger eller køber råvarer? Bliv klædt på til 
at gøre en god handel  
v. planteavlskonsulenterne Ole Schou / Jakob Kjærsgaard  
  
Hvad betyder Brexit, Trump og Kina for din økonomi?  
Storpolitik påvirker direkte din økonomi, men hvordan passer du på din formue i en omskiftelig 
verden? 
v. Formuepleje 
  
Middag og netværk  
Sponsoren Formuepleje er vært ved aftenens middag  
 
Teknologi og det gode håndværk i planteavlen 
Sådan bruger du de teknologiske muligheder, der er til rådighed til at optimere din planteavl. Og 
husk, at teknologien ikke kan erstatte det gode håndværk.  
v. maskinkonsulent Chr. Rabølle / maskinkonsulent Søren Geert Jørgensen 
 
Fremtidens digitale regnskab 
v. VKST Økonomi  
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Mit landbrug – min fremtid  
Ejeren af en lokal landbrugsvirksomhed præsenterer bedriften og hans overvejelser over fremtiden 
på både den korte og lange bane.  
v. lokal virksomhedsejer  
 
Fortæl den gode historie om landbruget – det virker!  
Hvordan gør en imagekampagne en forskel for erhvervet? Kan man kommunikere sig til et bedre 
image og mere politisk goodwill?  
v. Landbrug & Fødevarer, kommunikation   
 
Tak for i aften  
Sådan hjælper VKST kunderne og giver dig bedre råd til livet  
v. adm. direktør Mads Birk Kristoffersen  
  
Netværk, kaffe og en øl   

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Tilmelding på tlf. 7020 9000 eller vkst.dk. 
 
Tilmeldingsfrist 
Bangs Have: d. 14. januar 2019 
Arena Næstved: d. 16. januar 2019 
Landbrugsskolen Sjælland:  d. 17. januar 2019 
Gørlev Hallen: d. 21. januar 2019 
Sukkerfabrikken: d. 23. januar 2019. 
 
Det er gratis at deltage. Middagene er sponsoreret af Formuepleje.  
 

 


