
UDVIKLING 

SMV 

Mødet er den 12. april kl. 16-18.30. Mødet finder sted på EUC Nordvest, Lerpyttervej 52, 7700 Thisted 
Det er gratis at deltage i mødet, men af hensyn til kaffebrygning vil vi gerne have en tilmelding senest onsdag den 6. april. 

Tilmelding til thybiz@thybiz.dk. Deltagelse er gratis. Ved udeblivelse opkræves et gebyr på 300 kr.  

NETVÆRK FORRETNINGSSTRATEGI 

16.00  Velkommen v/ Flemming Toftdahl Olesen, Thy Erhvervsråd 

16.05 Strategisk samarbejde mellem byggeriets mindre virksomheder 
 Det hævdes ofte, at byggeerhvervet har oplevet en lavere udvikling i produktivitet end andre produktionserhverv - og at årsagen 
 bl.a. er, at erhvervet er splittet op i mange og små virksomheder. Dansk Byggeri har undersøgt samarbejdsmønstrene mellem 

 byggeriets mindre virksomheder. Undersøgelsen viser, at den formaliserede samarbejdsform er sjælden, men til gengæld foregår 

 der i stort omfang et fleksibelt og uformelt samarbejde - både mellem virksomhederne indbyrdes og med deres leverandører. Det 
 sætter virksomhederne i stand til at høste mange af de effektiviseringsfordele, som i andre erhverv bliver opnået gennem formali

 seret virksomhedssamarbejde. Hør mere og lær hvordan jeres virksomhed kan indgå i strategisk samarbejde, når specialkonsu-
 ent i Dansk Byggeris erhvervspolitiske afdeling, Jonas Møller, præsenterer undersøgelsens resultater og konklusioner. 
17.00  Kaffeopfyldning 

17.10  Solceller, kan det svare sig? v/Jane Kruse, Folkecenter for vedvarende energi 
 Hvad er de aktuelle priser for solceller i dag og hvordan er afregningspriserne. Hør også om forhold om 6 kW ordningen. 
17.30 Innovation, udvikling og netværk 
 Byggebranchen har fået et nyt innovationsnetværk – InnoBYG –  som samler byggebranchen på tværs af faglighed og sætter fokus 

 på innovation, udvikling og matchmaking. I oplægget får I svar på, hvorfor der er behov for et innovationsnetværk i byggebran-
 chen og hvordan I helt konkret kan bruge InnoBYG i jeres virksomhed. Hør blandt andet om  ”Viden uden Grænser”, 

 ”Fremtidens byggebranche er grøn og blå”, ”Netværk, innovation og bundlinje”, og få svaret på, hvorfor I skal være en del af 
 byggebranchens landsdækkende innovationsnetværk. 

18.10  Samarbejde imellem HTX og fagskolens tømrer- og murerhold, v/afdelingsleder Henrik Nyby 
 HTX eleverne har arbejdet med design af passivhuse og efter udvælgelse af et af husene skal dette hus bygges af tømrer-  
 og murerlærlingene. Efterfølgende skal huset bruges som demonstrationshus og til kurser med videre. 
18.30 Tak for i dag v/ Flemming Toftdahl Olesen 

KONSORTIEDANNELSE 

Gå-hjem møde  
Den 12. april 2011 

http://www.eucnordvest.dk/

