Torsdag d. 4. januar 2018:
Kl. 14:00

Kaffe og let forplejning

Kl. 14:30

Generalforsamling















Valg af stemmetællere
Præsentation af nye medlemmer
Beretning om foreningsvirksomhed v/ Lisbeth Shooter
Fremlæggelse af regnskab v/ Caroline Kold Simonsen
Fastlæggelse af kontingent for næstfølgende år v/ Lisbeth Shooter
Indkomne forslag v/ Lisbeth Shooter
Valg af formand
 På valg: Lisbeth Shooter – modtager ikke genvalg
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
 På valg:
o Heidi Birch Wentzlau – modtager ikke genvalg
o Caroline Kold Simonsen – modtager genvalg
Valg af revisorer og revisorsuppleant
 På valg: Dorthe Poulsgaard Frandsen og Anders Hedegaard – begge modtager
genvalg
 Revisorsuppleant: Merete Lehmann Andersen – modtager genvalg
Årets Lampetpris
Eventuelt

Kl. 16:00

Netværk
Den Store Farmer Dyst - vi lover, at det er sjovt og at alle kan være med!

Kl. 18:30

Tøjskift

Kl. 19:00

Middag

Årets Festtaler: Anekdoter og historier fra de gode gamle dage i svineproduktionen (og
Konsulentforeningen) v/ Johannes V. Hansen
Kl. 0:00

Natmad (Årets sponsor: Tican Fresh Meat A/S)
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Fredag d. 5. januar 2018:
Tema: Ja-hat, nej-hat eller klap-hat?
Menneskelige forskelle kan udnyttes til at opnå succes – men forskellen mellem
mennesker kan samtidig udløse frustrationer og hæmninger i vores kommunikation. En af
de vigtigste grunde hertil er, at vi tænker, føler og oplever forskelligt. Både i vores
respektive job, men også i forhold til omverden, kan disse forskelle udnyttes til, at vi kan få
andre til at tage nej-hatten af og ja-hatten på. FaDS sætter fælles fokus med dagens
program, der ser nærmere på virkemidlerne bag ja-hatten og nej-hatten, så vi undgår at
stå tilbage med klap-hatten…
Kl. 8:30

Åbning af nytårskuren, v/ Lisbeth Shooter

Ordstyrer: Anders Søgaard, Chefkonsulent, Koncern Kommunikation og
Foreningsforhold i Landbrug & Fødevarer

Kl. 8:45

Hvorfor vi er forskellige og hvordan vi gør det til en fordel, v/ Foredragsholder Freddy
Meyer

Kl 10:00

JA-hat eller NEJ-hat – og effekten på hinanden

 Fra ord til handling, v/ Management supporter Henrik Nielsen, Danish Farm Design
 Forandringer i virksomheder - fra topledelse til medarbejder, v/ Adm. Direktør Torben
Jensen, SAGRO
 Debat
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Kl. 11:40


JA-hat eller NEJ-hat i forhold til omverdenen

Antibiotika er fortsat uegnet til politik, v/ Formand VIF Lisa Pontoppidan (også Nordisk
direktør, Nordic CEVA Animal Health A/S)

 Ja-hat eller nej-hat – det rigtige valg i den offentlige debat, v/ Adm. Direktør Karen
Hækkerup, Landbrug & Fødevarer
 Debat
Kl. 13:00

Frokost

Kl. 14:00

Tak for i år - kom godt hjem
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