FORSYNING2020

ÅRETS FORSYNINGSTOPMØDE 2019
Tirsdag, 19. marts 2019, Koldinghus

Infrastruktur for
milliarder; på rette
kurs og med rette
strategi?

POSTERSESSIONER
Der er en åben invitation til, i poster-form,
at præsentere teknik- eller kampagnetiltag.
Dette i netværks-sessioner tilrettelagt som
naturlige pauser i løbet af dagen. Det er
meget enkelt – tag kontakt med arrangørerne, og aftal, at du tager et par Roll Ups
eller lignende med, der forklarer et aktuelt
initiativ – og vi giver herefter plads og taletid til kollegialt netværk og idéudveksling.
Dette efter princippet: Først-til-mølle.

Tirsdag, 19. marts 2019, Koldinghus

BlueKolding, Herning Vand og Kalundborg
Forsyning lægger an til et 360 graders
branche-service-eftersyn!
VÆR MED, når Forsyning2020; Koldinghus-konferencen i 2019, sætter scene for
årets forsyningstopmøde.
• Hvorfor er vi her?
• Hvad vil vi opnå?
• Hvordan – og for og med hvem vil vi drive forretning?
• Hvordan manøvrerer vi i krydsfeltet
mellem krav fra kunder, politikere
og andre interessenter?
• Hvordan harmonerer det med
vores egen selvopfattelse og
myndighedernes regulering?
• Kan forsyninger se muligheder
for optimering og udvikling i
stedet for begrænsninger?
• Kan forsyninger smide den mentale spændetrøje og forene den
indre verden og omverdenen?
Eller kort og godt: Hvad kan og vil vi
selv påvirke?
FORSYNINGSTOPMØDET tager udfordringen op, og garanterer konkret inspiration
med hjem fra kolleger og interessenter.
Gennem en intensiv dag i smukke rammer
på kongeslottet Koldinghus bliver du klogere på både betingelser, omstændigheder, krav og forventninger til fremtidens
forsyninger.
GARANTI: Alle kan komme til orde! Forsyningerne, de der repræsenterer os, de der
lægger de politiske rammer - og vigtigst af
alt, også de der bruger vores services privatkunder, erhverv og leverandører!

Om formiddagen arbejder vi med udgangspunkt i vores egen verden. Temaet
rundes af i parallelle debatsessioner, som vi
følger op på – og slutpræsenterer i plenum.
Om eftermiddagen vender vi bøtten og
tager udgangspunkt i vores omverden.
Hvor bevæger branchen sig hen? Hvor vil
vi hen? Og hvor vil kunderne have os hen?
Også dette tema rundes af i parallelle
debatsessioner, som vi følger op på – og
slutpræsenterer i plenum.

DEBATSESSIONER
Deltagere i Forsyning2020 får i programmet god plads til både faglig og social debat. Der er plads til både inspiration og til
at give sin mening til kende. Vær med, når
de nye temaer af betydning for ledere og
bestyrelse i forsyningsselskaberne tager
fart i debatten.

Gennem oplæg og diskussioner med blandt
andre kolleger, politikere, landmænd,
privatkunder og leverandører finder vi
i fællesskab mulighederne i emner som
effektivisering, regulering, organisering,
selskabsledelse, eksport, adfærd, etik og
samfundsansvar. Se også mulighederne for
kollegial snak i poster-sessionerne.
INSPIRATIONSKATALOG
OG OPFØLGNING:
Dagens “guldkorn” samles i guidet elektronisk form til videre individuel deltagerbrug i egne organisationer/bestyrelser.
– og til opfølgning på konferencedagen.
Målgruppe: FORSYNINGSTOPMØDE 2019
er målrettet og henvender sig til bestyrelse
og ledelse i forsyningsvirksomheder, samt
forsyningspolitikere i kommuner og regioner, ligesom ledelse hos rådgivere-, serviceog leverandørvirksomheder til branchen er
velkomne.

Velkommen:

Niels Møller Jensen

Hans-Martin Friis Møller

Per Holm

Direktør, Herning Vand A/S

Direktør, Kalundborg Forsyning A/S

Direktør, BlueKolding A/S

PROGRAM
Tirsdag, 19. marts 2019, Koldinghus

08:15

Morgenkaffe og registrering

09:00

Velkommen til årets Forsyningstopmøde
Kolding Kommune/BlueKolding
Elsebeth Gerner Nielsen, Rektor for Designskolen Kolding

09:10

Infrastruktur for milliarder - om at skabe samfundsværdi
Marianne Thyrring, Direktør, DMI

09:35

Ledelse og udvikling af offentlig virksomhed – anno 2019
Erik Lauritzen, Borgmester, Sønderborg

09:55

Forsyningsledelse & forsyningsudvikling, Strategiarbejdet
- Ice-breaker: Når idioter laver strategien
Bo Bresson, Strategiekspert

10:15

VORES VERDEN:
Mere: Effektivitet, forretning, måle & veje – Hvordan?
• Organisering, mål og værdier, omkostninger, styring
Perspektivering: Morten Slotved, borgmester i Hørsholm
- Bestyrelsesmedlem Birgitte Mogensen, Vandcenter Syd
- Bestyrelsesformand Anne E. Jensen, Kalundborg Forsyning
- Bestyrelsesformand Tanya Buchreitz, BlueKolding

11:15

Kaffepause – posterevent

11:35

Debatsessioner: Fremtider i ”VORES VERDEN” - Organisatoriske og politiske refleksioner dialog/respons – indlæg/indledere fra tidl. session:
Session 1: ”Det klassiske forsvar”, ledet af direktør Niels Møller Jensen, Herning Vand
Session 2: ”Krav om/vilje til fornyelse”, ledet af direktør Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning
- Fælles opsamling, det mener vi om ”Fremtider i VORES VERDEN”

12:05

Frokost – poster event

13:00

Strategi – Partnerskaber - Verdensmål
Strategidirektør Martin Manthorphe, NCC

13:20

VORES OMVERDEN
Mere: Kunder, samfund, indflydelse – Hvordan?
• Krav, grænser, indsigt, adfærd, etik, ansvar, omdømme, produkter
Perspektivering: Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg
- Formand Lasse Frimand Jensen, Aalborg Vand
- Næstformand Henrik Høegh, Lolland Forsyning

14:10

Debatsessioner: Fremtider i ”VORES OMVERDEN” - Organisatoriske og politiske refleksioner dialog/respons – indlæg/indledere fra tidl. session:
Session 1: ”Samspil med industrien”, ledet af direktør Claus Nickelsen, COWI A/S
Session 2: ”Samspil med landbruget”, ledet af direktør Niels Peter Nørring, Landbrug & Fødevarer
Session 3: ”Samspil med kunderne”, ledet af kontorchef Tone Madsen, Konkurrencestyrelsen

14:50

Kaffepause og poster event
- Fælles opsamling, det mener vi om ”Fremtider i VORES OMVERDEN”

15:10

Forsyning 2020 – 3 år efter,
Thomas G. Arentsen Seniorpartner QVARTZ

15:30

Wrap Up: Og hvad så med strategiarbejdet?
Ideer og overskud til lokal udvikling
Bo Bresson, Strategiekspert & arrangørgruppen

16:00

Tak for i år – netværk og postersession

PRIS, TILMELDING
& ALT DET PRAKTISKE:
PRIS DKK/deltager: 2.100,- ekskl. moms
TILMELDING: www.forsyning2100.nu
Tilmeldinger bekræftes i samme orden, som de
modtages – hurtig tilmelding anbefales

