Samsø Fødevarenetværks
Arrangementsprogram forår 2018
Arrangementsoversigt
Januar

d. 16/1 – 17/1
Plantekongres
2018

Onsdag d. 31/1
Drop-in møde i
Agro Food Park

Februar

Marts

April

Torsdag d. 8/2
Dagstur Aarhus

Torsdag d. 15/3
Virksomhedsbesø
g Brattingsborg
Gods

Onsdag d. 11/4
Succes online

Tirsdag d. 27/3
Virksomhedsbesø
g Skipperly +
middag

Onsdag d. 25/4
Succes online

Maj

Juni

Mandag d. 28/5
Virksomhedsbesø
g Erik Grenaa
kl. 15 – 17

Sort skrift: aktiviteter i Samsø Fødevarenetværk
Blå skrift: aktiviteter uden for Samsø Fødevarenetværk

Februar 2018
Endagstur til Aarhus torsdag d. 8. februar
Kl. 8.15 – 9.15
Færgen mod Jylland
Kl. 10.15 – 11.45

Besøg ved Topkjærgaard – familiedrevet landbrug: socialøkonomisk
virksomhed, et økologisk landbrug og en 100% økologisk gårdbutik.

Kl. 12.00 – 12.30

Frokost på Agro Food Park

Kl. 12.30 – 15.30

Rundvisning og oplæg i Agro Food Park og Arla Innovations Center
Wild Detect – Teknologisk fugleskræmsel
SEGES økologi - leverer viden og innovation inden for landbrug
Arla Innovations Center - Det mest avancerede laboratorieudstyr inden for
mejeriinnovation

Kl. 16.00 – 18.15
Kl. 19.30/22.00

Business Region Aarhus arrangement
Færge retur til Samsø

Marts 2018
Brattingsborg Gods, torsdag d. 15. marts kl. 16 – 18
Virksomhedsbesøg. Kasper Henricksen vil tage os med rundt på Brattingsborg Gods og fortælle lidt om
arbejdet som inspektør på Godset.

Restaurant Skipperly, tirsdag d. 27. marts, fra kl. 17
Virksomhedsbesøg og middag. Mads Risom vil fortælle om Restaurant Skipperly og den sæson der er lige
rundt om hjørnet. Vi slutter besøget af med en middag og ønsker hinanden god påske.

Maj 2018

Erik Grenaa, mandag d. 28. maj, kl. 15 -17
Virksomhedsbesøg. Vi går i marken hvor Erik Grenaa vil fortælle om omlægningen til økologisk landbrug.

Andre tilbud uden for Fødevarenetværket
Januar 2018
Plantekongres 2018, d. 16. – 17. januar
Se frem til to dage, hvor du får den nyeste viden om planteproduktion, natur og miljø.
Deltagelse er på egen hånd. Er flere interesseret kan der koordineres kørsel.
Læs mere og tilmeld på http://www.tilmeld.dk/Plantekongres2018/velkommen.html
Deltag også i årsmødet, som er gratis.

Drop-in møde i Agro Food Park, Resultatskabende Innovationsledelse onsdag d. 31. januar kl. 14.45-16.30
Når du skal lede og prioritere din innovationsindsats, handler det om at fordele kræfterne, så du kan tjene
penge ikke bare i dag og i morgen, men også om 1, 3 og 5 år. Det kræver balance mellem det vi kan, og det
vi skal kunne, og det kræver, at der et godt flow i udviklingspipelinen.
Mød Lise Balstrup, indehaver af Balstrup Review, og Heini L. Hansen, CEO hos Benelizer A/S, der begge har
mangeårig ledelseserfaring inden for innovation.

Deltagelse er gratis, hvis du melder dig til inden den 24/1. Kontakt Mia for tilmelding.

April 2018
Succes Online - Væksthus Midtjylland d. 11. april kl. 16.00 - 20.00
Kick-off: Kom sikkert over alle de fem digitale hække. Her gennemgår deres eksperter de afgørende
forudsætninger for at blive bedst på nettet. Deltageren arbejder med sin tjekliste for at kortlægge sit eget
udgangspunkt. De har udviklet en tjekliste, der stiller deltagerne en række spørgsmål, der hjælper dem til at
identificere deres udgangspunkt.
Deltagelse er gratis. Kontakt Mia for tilmelding.
Sted: Kantinen, Samsø Kommune, Søtofte 10, Tranebjerg
Succes Online - Væksthus Midtjylland d. 25. april kl. 16.00 - 20.00
Værkstedet - Fra tjekliste til handlingsplan: To uger efter Kick-off mødes deltagerne på Værkstedet.
Deltagerne arbejder i samspil med eksperter og de øvrige deltagere frem mod at definere deres respektive
indsatser. Det går derfra med en konkret handlingsplan.
Deltagelse er gratis. Kontakt Mia for tilmelding.
Sted: Kantinen, Samsø Kommune, Søtofte 10, Tranebjerg

