Invitation til
Generalforsamling og Årsdag 2014
Danske Speditører afholder Generalforsamling og Årsdag
Torsdag den 1. maj 2014 kl. 09.30
på Hindsgavl Slot
Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Tilmelding til generalforsamling og årsdag
skal ske til sekretariatet i Danske Speditører til
Sanne Kristensen skr@dasp.dk - senest mandag den 14. april 2014.

Et blik ud i fremtiden!

• Hvad siger de økonomiske eksperter om markedet?
• Er der lysere tider i vente?
• Hvordan kommer fremtidens uddannelsessystem til at virke?
Og kan vi fortsat tage elever i fremtiden og give dem et af
Europas bedste uddannelsestilbud?
• Hvad er der i vente fra politikkerne?
Danske Speditører og dagens oplægsholdere giver deres bud.
Kom bl.a. og hør

Kristian Jensen
Gruppeformand for Venstre.
Skatteminister fra 2004 – 2010.

Karsten Engmann Jensen
DR’s økonomiske ekspert og
forfatter, der tror på et liv med
overskud i mere end bare
økonomisk forstand.

Lars Mogensen
En af landets mest
eftertragtede og benyttede
foredragsholdere og
undervisere.

PROGRAM
09.30 – 10.00

Registrering og kaffe

10.00 – 10.10

Velkomst v/ formand Jørn Johansen

10.10 – 11.10

Generalforsamling i Danske Speditører
Dagsorden
1.

Valg af dirigent

2.

Hovedbestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne kalenderår

3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til meddelelse af decharge

4.

Godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingentfastsættelse

5.

Valg af landsformand

6.

Bekræftelse af valg af hovedbestyrelsesmedlemmer samt evt. suppleanter

7.

Valg af statsautoriseret eller registreret revisor

8.

Forslag fra hovedbestyrelsen eller medlemmerne

9.

Eventuelt

Alle forslag, som ønskes fremsat på generalforsamlingen, samt forslag til valg skal mindst 2 uger forud skriftligt meddeles til
hovedbestyrelsen.

ÅRSDAG
11.20 – 11.25

Introduktion til årsdagen
v/ Martin Aabak, adm. direktør, Danske Speditører

11.25 – 12.00

Udsigterne for den danske økonomi
v/ Karsten Engmann Jensen, som tager fat i de positive elementer, set i lyset af den meget negative omtale af
dansk økonomi , og det faktum, at finansministeren kalder ham ”Rigsoptimisten”.

12.00 – 13.00

Frokost

13.00 – 13.30

Den nye uddannelsesreform og det nye uddannelsessystem
v/ Jacob Størling, Uddannelseschef Danske Speditører
Medarbejderne er den vigtigste ressource i en servicevirksomhed. Hvis vi skal levere værdi til vores kunder og
ikke kun sælge på pris , men på værdiskabelse – så skal vi have de dygtigste og mest veluddannede kollegaer.
Hvordan får vi så det? Få svaret!

13.30 – 14.00

Den politiske dagorden
Hvad rør sig, og hvad er vigtigt at være opmærksom på?
v/ Peter Nielsen, Politik- og Relationschef, Danske Speditører

14.00 – 14.30

Kaffepause

14.30– 15.15

Hvad skal vi leve af i fremtiden?
Hvordan kloge hænder og dygtige hoveder skal have bedre muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser.
v/ Kristian Jensen – gruppeformand Venstre

15.15 – 16.00

Konflikthåndtering og kommunikation i praksis
Et oplæg om konflikthåndtering, kommunikation, trivsel, ny energi og måden vi møder hinanden på.
v/ Lars Mogensen

16.00

Afrunding
v/ Martin Aabak, Adm. Direktør, Danske Speditører

