
Du er inviteret til 
NYTÅRSKUR
Torsdag den 19. januar kl. 15.00

Næstved Erhvervsforening og Næstved Erhverv inviterer hele erhvervslivet i Næstved og omegn til 
Nytårskur i Grønnegades Kaserne Kulturcenter den 19. januar kl. 15.00. 

Borgmester Carsten Rasmussen og forkvinde for Næstved Erhvervsforening Helle Bjerregaard Andresen 
vil byde velkommen og fortælle om året, der er gået og den tid, vi går i møde.

Nytårskuren giver god lejlighed til networking, Årets Iværksætter 2023 vil blive kåret og endelig vil du kunne 
opleve 2 spændende oplæg.

Næstved Erhvervsforening og Næstved Erhverv har i år inviteret henholdsvis økonomisk redaktør på 
Berlingske og tidligere cheføkonom Ulrik Bie og forhenværende minister og medlem af Folketinget for 
Venstre Lars Christian Lilleholt til at berige de fremmødte med ny inspiration og interessante perspektiver.

Ulrik Bie vil under overskriften ”It´s a different World out there” sætte fokus på, at den verden, som vi lever 
i er under hastig forandring. Den globale økonomi, de politiske magtforhold, de teknologiske landvindinger 
og de sikkerhedsmæssige udfordringer har skabt en ny virkelighed. Læg dertil det store fokus på klima, som 
erhvervslivet skal forsøge at håndtere i forhold til kundernes ønsker uden at miste fokus på indtjeningen! 
Hvordan manøvrerer vi i den verden?

Lars Christian Lilleholt vil tale om emnet ”Energipolitik er sikkerhedspolitik”. Krigen i Ukraine har sendt 
Europa ud i en energikrise, som har ramt almindelige danskere hårdt. Danmark skal hurtigst muligt være 
uafhængig af energi fra magter, der ikke vil os det godt. Vi skal være selvforsynende og grønne, men 
hvordan gør vi det hurtigt, grønt og økonomisk ansvarligt? Lars Christian Lilleholt har igennem en lang 
politisk karriere beskæftiget sig med klima og energi, og i 2015-2019 var han minister for området. Han har 
om nogen indsigt i såvel nødvendigheden af den grønne omstilling, som den nationale forsyningssikkerhed, 
og de implikationer og udfordringer det medfører såvel internationalt som for den enkelte.

Vi glæder os til at byde dig på et glas champagne og et stykke kransekage.

Tilmeld dig her

https://naestvederhverv.dk/arrangementer/nytaarskur2023/


PROGRAM
Kl. 15.00 
Ankomst og tid til netværk

Kl. 15.30
Året der gik og året, der er i gang
v/ Carsten Rasmussen Borgmester

Kl. 15.40
Næstved Erhvervsforening
v/ Helle Bjerregaard Andresen, formand for Næstved Erhvervsforening

Kl. 15.50 
Kåring af Årets Iværksætter 2023

Kl. 16.05 
Energipolitik er sikkerhedspolitik
v/ Lars Christian Lilleholt

Kl. 16.30
It’s a different World out there 
v/ Ulrik Bie

Kl. 18.00 
Tak for i dag

Tid 
Torsdag den 19. januar  
kl. 15.00-18.00

Pris
Gratis

Sted
Ny Ridehus
Grønnegades Kaserne Kulturcenter
Grønnegade 10
4700 Næstved 

Tilmelding 
Senest den torsdag den 12. januar
Tilmeld dig her

Ulrik BieLars Christian Lilleholt

https://naestvederhverv.dk/arrangementer/nytaarskur2023/

