
 
 

Sekretariatet . Kokholm 3C .   6000 Kolding . Tlf.: 3927 0087 . Fax:  3917 8955 . E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk – CVR nr. 62571128 
________________________________________________________________________________________________ 

Brancheforeningen for landbrugsmaskinforretninger 

1 

Chefmøder 2018 
30. april, Ringsted - 1. maj, Kolding - 2. maj, Viborg 
 

Kl. 14.00 Velkomst og eftermiddagskaffe 

Kl. 14.15 ”Landbrugets økonomiske situation netop nu” ved Klaus Kaiser, SEGES 

Klaus Kaiser er garant for knivskarpe økonomiske analyser og har konstant fingeren på landbrugets økono-
miske puls. Han koordinerer SEGES’ arbejde med at analysere landmændenes aktuelle indtjening, deres 
økonomiske udsigter, og hvilke forventninger de har til fremtiden. Klaus optræder også ofte i medierne 
med aktuelle analyser og holdninger. Han er uddannet cand.negot. og kom til SEGES i 2009. CV’et tæller 
flere poster som cheføkonom i den finansielle sektor, blandt andet i Jyske Bank. 

Klaus vil give et kort indblik i erhvervets økonomiske situation lige nu samt lidt om, hvad der kommer til at 
betyde noget for landbruget fremadrettet. Han vil også komme ind omkring de kommunikative overvejel-
ser, SEGES gør sig som brancheorganisation for at balancere de mange forskellige hensyn til medlemmer og 
interessenter. 

Kl. 15.00 Pause 

Kl. 15.15 ”Tendenserne i digitalt transformation – også i landbruget” ved Henrik Scharfe,  
Foundation Autonomous 

Henrik Scharfe er CEO i Foundation Autonomous. Han er tidligere professor i informationsvidenskab ved 
AAU. Han har derudover været på Time Magazines lister over de 100 mest indflydelsesrige mennesker i 
verden, har været i Guinness Rekordbog, har holdt hundredvis af keynotes ved konferencer over hele ver-
den og været med i mere end 500 TV programmer. 

Henrik er mest kendt for sit arbejde med menneskelignende robotter og for stædigt at fastholde det syn, at 
teknologi handler om at gøre verden til et bedre sted for mange. 

I løbet af sit indlæg vil Henrik give os en generel oversigt over de største tendenser indenfor digitalt trans-
formation og en præcis overvejelse om anvendelse af disse i forhold til landbruget. Han vil blandt andet 
komme med sine overvejelser i forhold til spørgsmålet om store maskiner kontra sværme af mindre maski-
ner og fremtidige forretningsmodeller for både hard- og software. 

Kl. 16.15 Pause 

Kl. 16.30 Nyt fra sekretariatet ved Klaus Nissen 

Kl. 16.40 Persondataforordningen v/Klaus Nissen og Birgit Karlsen 

Kl. 17.00 DM-arbejdsgiver ved Birgit Karlsen 

Kl. 17.20 Færdselsgruppen ved Per Hedetoft 

Kl. 17.40 Debat og spørgsmål 
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Kl. 18.00 Fælles middag 

Kl. 19.00 Tak for i dag 

Sted: 
30. april – Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted  
1. maj – TradeCity, Kokholm 3C – lokale K1 – 6000 Kolding 
2. maj – Golf Hotel Viborg - Hans Tausens Vej 2, 8800 Viborg 
 
Det er gratis for aktive DM medlemmer at deltage. 
 
Tilmelding her 
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