
 

 

 

 

Faglig dag 

Den faglige medlemsdag blev afholdt fredag den 24. november 2017 på Comwell Kellers Park, Børkop. Der 
var 28 deltagere, der repræsenterede 18 medlemsvirksomheder. 

Programmet for dagen indeholdt følgende punkter 

 Udbudsregler 
 Markedsføring 
 Persondataforordning 
 Arbejdsmiljø 
 Lær dine kollegaer og DI bedre at kende 

Udbudsregler 

Jan Stiiskjær, DI, indledte dagen med at fortælle om, hvordan en brancheforening kan arbejde med at 
præge udbudsbetingelserne. Han viste eksempler på, hvordan andre havde lavet foldere og andet, som 
kunne være til støtte for udbudsgivere i særlige brancher. 

Han opfordrede samtidigt deltagere i udbud til ikke at indgive klage, men i stedet bruge tiden på at 
forberede næste udbudsrunde bedre. 

Færre og færre klagere får medhold. Det giver langt bedre resultater at gå i dialog med udbudsgiver inden 
næste udbudsrunde. 



Han opfordrede ligeledes til at få defineret, hvad foreningen mener er ”Det gode udbud”. 

Som en del af kontingentet til DI, tilbyder DI to timers udbudsrådgivning. Du kan læse mere om dette tilbud 
her. 

Du kan se Jans præsentation her. 

  

 

 

 

Markedsføring 

Ditte Wolff-Jacobsen fortsatte dagen med at sætte fokus på markedsføring. Hun havde taget to konkrete 
værktøjer med: 

 Kunderejsen 
 Sociale medier 

Den vedlagte præsentation giver et godt indtryk af, hvordan du kan bruge disse to værktøjer fremadrettet. 

Persondataforordningen 

Karoline Thomsen, DI og Bilbranchen, tog bolden op efter frokost. 

Persondataforordningen stiller en lang række krav til alle virksomheder om, hvordan de skal beskytte 
personoplysninger. 

I den vedlagte præsentation kan du få et hurtigt overblik over de væsentligste områder, du skal have styr 
på i din virksomhed. 

Du kan også følge Karolines brevkursus i Persondataforordningen her. Linket kræver medlemskab af DI. 

Herudover stiller DI en lang række værktøjer til rådighed for medlemmerne. Du kan finde disse værktøj her.



 

 

 

Arbejdsmiljø 

Bent Horn Andersen fra DI’s afdeling for Arbejdsmiljø og Teksam fortalte om det politiske spil bag ved sidste 
års mediesag om epoxy og isocyanatallergier i vindmølleindustrien. Der var som opfølgning kommet en 
rapport med 20 anbefalinger om, hvad man kan gøre for at mindske antallet af allergier. Bl.a skal der ses 
på, om epoxyuddannelsen er god nok, på behovet for at indføre tests, og at der bliver fulgt op på 
uddannelsen. Og så skal alle parter ud og informere om, hvordan man arbejder sikkert. Det havde bl.a. vist 
sig, at mange af allergitilfældene skyldtes uheld, dvs. at der kommer stænk på huden, at handskerne tages 
forkert af, og at der afsættes epoxyrester rundt omkring på håndtag og gelændere, fordi handskerne ikke 
tages af, når man forlader arbejdet. Derved kan den næste person få epoxy på hånden. 

Bent Horn Andersen samlede også op på, hvad der gælder af særlige regler for arbejde med både epoxy- og 
isocyanatforbindelser og for arbejde med styren og polyesterstøbning. 

Endelig blev der givet med nogle råd til, hvordan virksomheden skal forholde sig, når Arbejdstilsynet 
kommer på besøg. Det gælder om at bevare roen og kun svare på det, man ved, og heller ikke prøve at 
gætte sig til, hvad Arbejdstilsynet gerne vil høre.  

Du kan se præsentationen her. 

 
  

 

 

 

Lær dine kolleger bedre at kende 

Dagens faglige program sluttede af med en kort præsentation af alle deltagende virksomheder. 



Herudover gav Sonja Ernstsen en kort præsentation af områder, hvor medlemmerne kan søge rådgivning og 
vejledning i DI inden for DIs tre kerneområder: 

 Politisk interessevaretagelse 
 Rådgivning og vejledning 
 Netværk 

Der blev også givet eksempler på andre områder, hvor du kan drage fordel af dit DI-medlemskab, herunder 
en lang række eksportværktøjer. 

Husk på, at du for det kontingent, du har betalt til DI, kan få to timers gratis rådgivning om ejerskifte. Du 
kan læse mere her. 

Sidst, men ikke mindst: Husk du altid kan tage kontakt til foreningens sekretær, Sonja Ernstsen, med 
spørgsmål. Hun kan hjælpe med at finde frem til de helt rette services og personer, som du kan bruge i DI. 

  

 

 

 

Dagen sluttede med en fælles middag og hyggeligt kollegialt samvær. 

Det forventes, at den næste faglige dag vil blive afholdt i efteråret 2019. 
 

 

Etablering af 
netværksgruppe 
På den nyligt afholdte faglige dag blev der ligeledes afholdt en 
workshop for ledende medarbejdere fra medlemsvirksomhederne. 

Initiativtager til workshoppen var Christina Dalsgaard, Tuco Group 
ApS. 

Formålet med afholdelsen af workshoppen var at finde det helt 
rigtige udgangspunkt for en netværksgruppe i foreningens regi. 

Der var god opbakning hos de fremmødte deltagere, og der er 
foreløbigt dannet en gruppe af ledere fra 9 forskellige 
medlemsvirksomheder. Netværket besluttede at nedsætte en 
styregruppe, der skal være tovholdere på etableringen af 
netværket. 

 



Tovholdere blev Christina Dalsgaard, Tuco Group ApS og Stig 
Bløcher, Winner Optimist ApS. 

Styregruppen har i denne uge haft sit første møde og formuleret 
følgende korte beskrivelse af netværket: 

Skib & Båds lederfælleskab er et netværk for næste generation af 
ledere inden for det maritime miljø. Fokus for fællesskabet er at 
styrke de enkelte medlemsvirksomheder og understøtte 
udviklingen af ledere. Netværket er grundlagt med udgangspunkt i 
et ønske om en højere grad af vidensdeling og en lyst til at hjælpe 
hinanden virksomhederne imellem. 

På workshoppen blev der talt om, hvilke emner der er relevante for 
netværket at arbejde med, og hvordan man sikrer, at den enkelte 
deltager får noget ud af at deltage. 

Følgende emner er udpeget som emner, der arbejdes videre med i 
netværket: 

 Salg og branding 
 Uddannelse og udvikling – næste generation 
 Effektivitet, ledelse, administration og struktur 
 Tiltrække og fastholde medarbejdere 
 Funding, eksport og samarbejder på tværs af grænser 

 
Ledende medarbejdere i medlemsvirksomhederne opfordres og 
inviteres til at deltage i lederfællesskabet. Der er masser af 
muligheder for stadig at præge indholdet på kommende møder og 
være med til at præge retningen for fremtidens Skib & Båd. 

Deltagelse i netværksgruppen koster ikke noget. 

Er du interesseret i at høre mere om dagen og deltage i 
netværksgruppen, kan du tage kontakt til en af tovholderne. 
Kontaktoplysningerne fremgår nedenfor. 

Christina Dalsgaard: christina@tuco.dk 
Stig Bløcher: stig@winneroptimist.dk 
 

 

Danboat medlemskab
Danboat, foreningen for danske lystbådeproducenter og udstyr 
samt serviceydelser, lukkede ned den 30. september 2017. 
Danboat er altså lukket, men ikke slukket. 

Sammenlægningen mellem Skib & Båd og Danboat er med til at 
styrke Skib & Båds virke i DI ved et højere medlemstal samt til 
at opnå bedre politisk gennemslagskraft på Christiansborg. 
Foreningens medlemssammensætning er på nuværende tidspunkt 
på 50 pct. fra erhvervssiden og 50 pct. fra lystbådssiden. 

Som medlem af Skibs- og Bådebyggeriernes Arbejdsgiverforening 
har du mulighed for at tilmelde dig Danboat-gruppen. 

 



Danboat-gruppen er en sektion under Skib & Båd. Som medlem af 
sektionen har du mulighed for at opnå rabat på arealleje i 
forbindelse med udstillingsaktiviteter i Danmark, nærmere bestemt 
Boatshow og Den Flydende Bådudstilling. 

Danboat-gruppens interesser varetages af en arbejdsgruppe 
bestående af Jan B. Hansen, Quantum Sail Design Group og Anders 
Kjøller, Kjøller. 

For 2018 er der allerede nu aftalt en rabat på 15 pct. for 
medlemmer af Danboat-gruppen f.s.v.a. Den Flydende 
Bådudstilling i Ishøj. Forhandlingerne med Boatshow Fredericia 
Messe C påbegyndes inden for den nærmeste fremtid. 

Medlemskabet af sektionen koster 1.500 kr. ekskl. moms pr. år. 
For at opnå rabatten på 15 pct. skal du være medlem fra 1. januar 
2018. 

På nuværende tidspunkt er nedenstående virksomheder medlem af 
Danboat-gruppen: 

 BSI A/S 
 Bådmagasinet 
 Bådnyt 
 CDE Danish Marine Design ApS 
 CDH Yacht Survey & Consulting 
 Columbus Marine A/S 
 Dragør Baadeværft ApS 
 Faurby Yacht ApS 
 Hempel A/S 
 Horsens Yachtværft ApS 
 Jakob Jensens Bådeværft ApS 
 Kjøller 
 New Shipshape A/S 
 Nordsabb-Kaj Klyn A/S 
 Palby Marine A/S 
 Pantaenius A/S 
 Pro-Sage A/S 
 Quantum Sail Design Group ApS 
 Quorning Boats ApS 
 Reese Marin ApS 
 Renskib ApS 
 Risbjerg A/S 
 Tempo Bådsalg A/S 
 Topdanmark A/S 
 Uni-Safe A/S 
 X-Yachts A/S 

Tilmelding kan ske til sekretariatet på mobil 2949 4550 eller pr. 
mail til skibogbaad@di.dk 

Vi ser frem til at møde de mange nye medlemmer ved foreningens 
arrangementer fremover. 
 

 



Enklere registrering af 
lystfartøjer 
I sidste uge vedtog Folketinget en ændring af muligheden for 
registrering af pant og andre rettigheder i mellemstore 
fritidsfartøjer. Fra 1. marts 2018 vil der ske en flytning af 
registreringen fra Skibsregisteret til Personbogen. Flytningen 
forenkler adgangen til registrering af pant, og forventes at føre til 
øget omsætning af fritidsfartøjer. 
 

 

Hjemmesiden 
Foreningen har nu fået en ny hjemmeside. 

Du kan finde hjemmesiden på www.skibogbaad.dk 

På hjemmesiden kan du nu finde oplysninger følgende: 

Medlemstilbud 

 Betingelser 
 Danboat-gruppen 
 Forsikringsaftale med Willis 
 Medlemsaktiviteter 
 Standard salgskontrakter m.v. 
 Svendeprøvegebyr 

Politiske mærkesager  

 Uddannelse 
 Lystbådsafgift 
 Udbudsbetingelser 
 Moms og told ved udførsel af både 

Andre punkter er: 

 Uddannelse og lærlinge 
 Personalejura 
 Syn & Skøn  

Du kan desuden finde en komplet medlemsliste og en oversigt med 
bestyrelsesmedlemmer. Under Om os kan du læse kort om 
foreningen og dens historie samt gense jubilæumsvideoen fra 2016.
Hvis du har nogle rigtigt gode billeder fra din virksomhed er 
sekretariatet meget interesseret i at modtage så mange som muligt. 
Billeder m.m. kan sendes til skibogbaad@di.dk 
  

  
 

 

Julehilsen 



Kære medlemmer af Skib & Båd! 

Julen står for døren, og et nyt år kan snart begynde. Det er derfor 
tid til at gøre en lille status over året, der gik i Skib & Båd. 

Generalforsamling i juni 
Årets generalforsamling blev traditionen tro holdt i DI i København. 
Dagen startede med en udflugt til Køge Havn med rundvisning i 
bus guidet af direktør Thomas E. Kampmann, Skandinavisk 
Transportcenter. Efterfølgende var der frokost på restaurant Arken, 
Køge Marina. Eftermiddagen afsluttede med årets 
generalforsamling.  Dagen blev afsluttet med festmiddag i 
Industriens Hus. 

Medlemsmøde i september 
Foreningen var i år i Struer. Udflugten gik til Strandingsmuseet St. 
George, hvor der også blev budt på frokost. Turen fortsatte videre 
til Bovbjerg Fyr, hvor der blev tid til at besigtige både fyret og 
stranden. Dagen sluttede af med en middag på Grand Hotel Struer. 
Bandet Ulrich and Chaps spillede efterfølgende op til dans. 

Medlemssituationen 
Danboat er lukket, men ikke slukket. En lang række af foreningens 
medlemmer har i det forgangne år indmeldt sig i Skib & Båd. 

Foreningen har i år kunnet byde velkommen til tyve nye 
medlemmer. 

De nye medlemmer er: 
  

 BSI A/S 
 Bådmagasinet 
 Bådnyt 
 CDE Danish Marine Design ApS 
 CDH Yacht Survey & Consulting 
 Columbus Marine A/S 
 Faurby Yacht ApS 
 Hempel A/S 
 Kjøller 
 New Shipshape A/S 
 Nordsabb-Kaj Klyn ApS 
 Palby Marine A/S 
 Pantaenius A/S 
 Pro-Safe A/S 
 Reese Marin ApS 
 Renskib ApS 
 Risbjerg A/S 
 Topdanmark A/S 
 UNI-SAFE A/S 
 X-Yachts A/S 

  

To medlemmer valgte at forlade foreningen og DI. 

Den samlede medlemsliste kan findes på foreningens hjemmeside 
www.skibogbaad.dk 

 



Endnu en gang bydes der velkommen til de nye medlemmer. 

Glædelig jul 
Nu er tiden inde til, på bestyrelsens og sekretariatets vegne, at 
takke medlemmerne for opbakningen til foreningens aktiviteter i 
løbet af 2017. 

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2018, og vi vil med disse 
ord ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår. 

  

Jens Quorning 

Formand 

  

  
  

 

  

 

ARRANGEMENTER 
  

29. januar 2018: 
SMV konference 

DI arrangement 

Kolding 
 

9. marts 2018: 
Bestyrelsesmøde 

Bestyrelsen 

Odder 

 

15. juni 2018: 
Generalforsamling 

For alle medlemmer 

København 
 

8. - 9. september 2018: 
Medlemsmøde 

For alle medlemmer 

Stedet er ikke endeligt fastlagt 

 

  

  

 



Mailens indhold må bruges loyalt med angivelse af kilde. 
Skib og Båd - skibogbaad.di.dk - skibogbaad@di.dk - Tlf.: 3377 3139 

Klik her, for at skrive til nyhedsbrevets redaktion. 
Klik her, hvis du ikke ønsker at modtage lignende e-mails. 

 

  

 
 


