Konference i Danish Farmers Abroad.
Dato:

Torsdag 11. juni 2015

Sted:

Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - Mødet holdes i ”Teatersalen”
www.pejsegaarden.dk

Program:
Kl. 09:00- 09:30:

Ankomst, registrering og kaffe

Kl. 09:30: Velkomst samt en kort orientering om DFA´s aktiviteter
– her under bl.a.:
- Studietur til Sydamerika i oktober – november.
- ERFA –grupper og øvrige netværks aktiviteter
- Diverse uddannelses aktiviteter
v. Formand Erik Jantzen

Kl. 09:50: Argentina og Uruguay:
- Politiske forhold
- Landbrugsmæssige muligheder og udfordringer
- ”Opvarmning” til DFAs studietur 28. oktober til 8. november
v. Henrik Hansen og Juan Martín Ospital , Maria Elena S.A. , Argentina
Sydamerika: IFUs erfaringer med investeringer i Sydamerika:
- hvordan ser IFU mulighederne og udfordringerne på dette kontinent??
v. Niels Evendt, Investment Director, IFU

Kl. 10:30: Derfor anbefaler DFA en Coporate Social Responsibility (CSR) - politik
v. Jytte Rosemaj, Idavang
Hvad er CSR, hvad kan det bruges til og hvad er der i DFAs anbefalinger??
v. Annette Petersen, ”inVirke” og DFAs CSR udvalg.
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Kl. 11:00:

“Large scale Crop farming” – The Horsch way - Worldwide”
v. Philip Horsch, geschäftführer og medejer
af Horsch Machinen GmbH

Kl. 12:20: Frokost og networking
”
Kl. 13:15:

Porcine Epidemic Diarrhea (PED) virus
- PED på eksplosiv vandring fra England til Kina til Nordamerika til Ukraine
- Er det kun et spørgsmål om tid før DFA medlemmers svineproduktioner i udlandet rammes af den ekstremt tabsgivende sygdom?
- Hvordan undgås indslæbning af sygdommen??
- Hvordan håndteres sygdommen bedst, hvis den kommer ind i besætningen??
v. Bent Nielsen, Afdelingschef for SPF Sundhed og Diagnostik, SEGES

Kl. 14:10

Mulighederne og udfordringerne med landbrugs investeringer i Nigeria og Vest Afrika
v. Søren Bollerup Hansen, Ejer & CEO myAdvice

Kl. 15:00

Kaffepause og networking

Kl. 15:30: "Hvad vil Putin med Ukraine?
Og hvad vil han med Vesten og Rusland?"
v. Samuel Rachlin, journalist og udenrigs TV kommentator
Kl. 16:50:

Afrunding af dagen
v. Erik Jantzen

Kl. 17:00: ”Get together”
Kl. 18:00: Netværks møder om.:
- Sydamerika - koordinator Henrik Hansen
- Afrika – oplæg til Crop ERFA gruppe v. Jens Hald
- Afrika – mulighederne i Vestafrika v. Søren Bollerup Hansen
- Rusland og Ukraine -- v Samuel Rachlin
- CSR --- v. Annette Petersen inVirke
-

- særskilt tilmelding nødvendig

Kl. ca. 19:30 Middag for indledere og deltagere
- særskilt tilmelding nødvendig
Pris for deltagelse hele dagen -- 1.200 kr.
Prisen er eksklusiv middagen om aftenen, som betales særskilt
Tilmelding til DFAs sekretariat senest mandag den 8. juni.
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INDLEDERE:
Henrik Hansen, Maria Elena: Driver en landbrugsvirksomhed i Argentina på 5.000
ha agerjord + 7.000 ha græs og 5.000 stk. kødkvæg.
Henrik er bosiddende i Montevideo, Uruguay
Juan Martin Ospital, CEO for Henriks landbrugs aktiviteter.
Niels Evendt, IFU: er en del af IFUs Latin Amerika team. Har boet og arbejdet i Latin
Amerika mange år og var bl.a. leder af IFU’s kontor i Uruguay.
Annette Petersen, CEO, inVirke -- inVirke er kommunikationsrådgivere. Deres spidskompetence er at levere klar og vedkommende kommunikation inden
for områder som miljø, klima og social ansvarlighed.
Har været CSR rådgivere for en række internationale virksomheder –
herunder IFU
Jytte Rosenmaj: Medejer og bestyrelsemedlem i Idavang med landbrugsaktiviteter i
Litauen og Rusland.
Jytte sidder også i DFAs bestyrelse
Philip Horsch: Ejer sammen med broderen, Michael, Horsch Machinen GmbH, der
producerer og levere landbrugsmaskiner af alle slags til ”large scale
crop farming” over hele Jordkloden.
Der ud over driver de også planteavl i stor skala i Tjekkiet og Tyskland.
Bent Nielsen: afdelingschef for SPF Sundhed og Diagnostik, Seges. Er netop
Udnævnt til afdelingschef for ” Seges Business”
Har stor viden om udviklingen og omfanget af den meget tabsgivende
svinesygdom PED.
Søren Mollerup Hansen , MyAdvizor – ejer af en rådgivningsvirksomhed, der er
involveret i etablering af fødevare virksomheder kloden rundt.
Søren har stor international erfaring
Samuel Rachlin, journalist, udenrigs korrespondent, TV rapporter og forfatter.
Født i Sibirien, hvor hans forældre var tvangsforflyttet af Stalin i 16 år.
Flyttede til Danmark som 9 årig.
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