
INVITATION

MØDERÆKKE FOR
INDUSTRIVIRKSOMHEDER
I NÆSTVED KOMMUNE
21. februar, 7. marts og 21. marts 2017

Vi sætter rammerne for fremtidens industri
Næstved Kommune har en stærk og alsidig fremstillingsindustri, 
der leverer alt fra maskiner, elektronik og ventilationssystemer til 
sundhedsartikler, emballage og byggematerialer.

Industrien har gennem årene sat sit præg på Næstved Kommune,  
og virksomhederne i denne branche har arbejdet sammen på 
forskellig vis. Inden for de seneste par år er der flere, der har 
udtrykt ønske om en fornyet indsats for kontakt mellem industri
virksomheder i vores lokalsamfund.

For at få sat ord og handling på dette ønske, indbyder Næstved 
Erhverv til en møderække i med tre arrangementer.

Møderne byder på oplæg af lokale virksomheder, erfaringer fra 
andre steder i Danmark og mulighed for at diskutere – og sætte 
sit præg på – de fremtidige rammer for den lokale industri.  
Planen er, at det sidste af de tre møder munder ud i, at vi aftaler 
indhold og form for det fremadrettede arbejde.

Det første og sidste af de tre møder holdes på to lokale  
virksomheder – henholdsvis Ardagh Glass Holmegaard og Møller 
& Devicon. Det midterste møde finder sted som en del af en 
bredere erhvervskonference den 7. marts.

Deltagelse i møderækken er forbeholdt repræsentanter for 
indu  strivirksomheder. Som udgangspunkt tilmelder man sig hele 
møderækken – det er dog også muligt at deltage i møderne  
enkeltvis.

DATOER
Tirsdag den 21. februar 2017
Tirsdag den 7. marts 2017
Tirsdag den 21. marts 2017

TID
Møderne 21/2 og 21/3 kl. 16.00-18.30
Mødet 7/3 er en del af en konference, 
der holdes kl. 15.15-19.00

MØDESTEDER 
21/2:    Ardagh Glass Holmegaard
 Glasværksvej 52, 4684 Holmegaard
7/3:  Ny Ridehus
 Grønnegades Kaserne Kulturcenter
 Grønnegade 10, 4700 Næstved
21/3: Møller & Devicon
 Elmevej 9, 4262 Sandved

PRIS
Gratis

TILMELDING
Senest den 16. februar 2017 på
www.naestvederhverv.dk

SPØRGSMÅL
Kontakt Peter Fjerring på 55 88 52 18 eller
pfj@naestvederhverv.dk



PROGRAM 
21. februar 2017 kl. 16.00-18.30
Sted: Ardagh Glass Holmegaard

16.00 Velkomst og introduktion til møderækken 
  v/ Næstved Erhverv

16.30 Oplæg ved værtsvirksomheden – og rundvisning i produktionen
  v/ Peter Nielsen, fabriksdirektør, Ardagh Glass Holmegaard

17.30 Sådan styrker vi industriens vilkår i Danmark
 v/ Hanne Schou, underdirektør i DI

PROGRAM 
7. marts 2017 kl. 17.00-18.00
Sted: Grønnegades Kaserne Kulturcenter

Temamøde om fremtidens industriproduktion 
Vi får besøg af en spændende taler, der giver os sit bud på, hvordan virksomheders produktion 

fremover kan tilrettelægges bedst muligt. Herefter spørgsmål og idéudveksling. Mødet finder 

sted som en workshop på Næstved Erhvervs konference i Grønnegades Kaserne Kulturcenter. 

Konferencen er kl. 15.1519.00 med industridelen (en af flere parallelle workshops) kl. 17.0018.00. 

PROGRAM 
21. marts 2017 kl. 16.00-18.30
Sted: Møller & Devicon 

16.00 Velkomst – kort opsamling fra de to forrige møder
  v/ Næstved Erhverv

16.15 Oplæg ved værtsvirksomheden – og rundvisning i produktionen
  v/ Johnny Ålbæk Jensen, projektdirektør, Møller & Devicon

17.15 Lokalt industrisamarbejde – erfaringer fra andre dele af Danmark 
 v/ Carsten Christiansen, seniorprojektleder, Teknologisk Institut

18.00 Drøftelse af, hvad de næste skridt skal være på baggrund af møderækken
 v/ Næstved Erhverv


