
 

Nyt fra Skib & Båd 

Kære medlemmer 

 

Hermed nyt fra sekretariatet. 

 

Forsøg med teaktræ 

Københavns Universitet leder efter samarbejdspartnere, der vil være med til at vurdere 

kvaliteten af teaktræ fra plantager i Indien.  

  

Jeres rolle som virksomhed vil i givet fald være at afprøve/vurdere kernetræ fra genotyper, der 

begynder at danne kerneved tidligt. Altså: Er det ved der dannes i sådanne træer lige så godt, 

som for de genotyper, der starter på at danne kerneved senere i livet? Hvordan præcis en sådan 

afprøvning eller vurdering skal foregå, og hvilket omfang det skal have i projektet, kommer an 

på virksomhedens krav og ønsker, og på hvilket produkt, der er tale om. 

 

Hvis I er interesseret i at deltage i projektet kan I kontakte sekretariatet, som vil formidle 

kontakten til Københavns Universitet. 

 

BREXIT - hvad betyder det for jer 

Den internationale maritime organisation ICOMIA har opdateret deres notat om BREXIT’s 

betydning for branchen. Notatet er tilgængeligt på skibogbaad.dk og kan hentes her. Notatet 

er låst (Kodeordet er Skib&Båd2020). 

 

Dansk Industri har en hjemmeside, hvor du kan finde information om BREXIT. 

 

Vejledninger i forhold til corona-virus  

Dansk Industri har udarbejdet en overordnet vejledning om, hvordan virksomheder skal 

forholde sig til coronavirus, og hvor du eventuelt kan få mere information om emnet.   

Du finder DI’s guide i forhold til corona-virus her. 

 

ICOMIA small craft standards bulletin 

ICOMIA har udsendt et nyhedsbrev med en opdatering på arbejdet med de forskellige 

standarder inden for lystfartøjer. Du kan downloade nyhedsbrevet her. Ønsker du 

fremadrettet, at få nyhedsbrevet tilsendt, når ICOMIA udsender nyt, kan du kontakte 

sekretariatet. 

 

Dato fastsat for foreningens sociale medlemsarrangement 

Foreningens sociale medlemsarrangement bliver denne gang holdt lørdag den 24. oktober 

2020. Der vil på et senere tidspunkt komme yderligere info, men sæt allerede nu kryds i 

kalenderen. 

 

Overenskomstforhandlingerne 

Den 8. januar startede overenskomstforhandlingerne officielt op, og den 9. februar blev der 

indgået en aftale om Industriens Overenskomst. Du kan læse mere om Industriens 

Overenskomst og de igangværende forhandlinger om de resterende overenskomster på 

danskindustri.dk/ok2020.    

 

https://skibogbaad.dk/wp-content/uploads/2020/02/ICOMIA-BREXIT.docx
https://www.danskindustri.dk/brexit-toolkit/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/covid-19/
https://www.icomia.org/file/12975/download?token=lTjG5am1
http://www.danskindustri.dk/ok2020

