
   

 

Netværksmøde tirsdag den 27. november 2018, kl. 7-10 - Konventum, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør 
 

Tillid er guld 
 

Hvidvask af penge, skattely, svindel med offentlige midler og et ramponeret og gennemtæret SKAT. Uanset om man er borger, 
erhvervsdrivende eller offentlig ansat, vedkommer skandalerne os alle og det er til at blive deprimeret af, hvis ikke vi tager JA-
hatten på. For hvad er mere oplagt efter en periode med en ene finans- og skatteskandale efter den anden, at sætte begrebet tillid 
på dagsorden og finde ud af, hvordan vi på tværs af den offentlige og private sektor udnytter tillid som ressource. 
 
Ifølge forskningen er danskerne et af verdens mest tillidsfulde folkefærd, hvilket indvirker positivt på vores BNP. I økonomisk 
teori er tillid også en vigtig brik, når man taler om hvilke faktorer der skaber vækst. Tillid til markederne skaber incitament til 
investeringer.  
 
Så hvad risikerer vi, når mediernes megaeksponering af den ene finansielle skandale efter den anden ryster vores opfattelse af de 
systemer, som understøtter os både som borgere og erhvervsdrivende? Og hvad betyder det for den økonomiske vækst, hvis de 
offentlige myndigheders svar på tillidskrisen er øget kontrol og tilsyn?  
 
 
7.00 Morgenstund har brød i mund 

  
Året har 16 måneder: November, 

               december, januar, februar, marts, april 
               maj, juni, juli, august, september 
               oktober, november, november, november, november. 
 
Sådan skrev digteren Henrik Nordbrandt i 1986. Nå, ja. Hvad stiller man op mod efterårsmørket? Som trøstespiser 
er der i al hjælp at hente på Konventum, hvor vi mødes til morgenmad under mottoet: Netværk og æd! 
 

8.00 Kick off med morgensang og seneste nyt v/Tino Jønsson, netværksleder 
 Ikke bare på selve netværksmøderne rykker det. Også i mindre grupper, er der gang i den. Vi får en update på 

netværket. Og selvfølgelig når vi er på Konventum: Morgensang fra Arbejdersangbogen. 
 
8.10 Økonomisk-politisk vejrudsigt: Det eneste sikre er usikkerheden, når global økonomi møder nationalistisk politik 

– Donald Trump style v/ Claus Grube, Kammerherre, Ambassadør og Senior Rådgiver i Flint Global Ltd, London.  
Hvilke konsekvenser for en åben økonomi som Danmarks har de politiske opbrud, vi ser i både USA med 
”America First”, Brexit i UK og Italiens oprør mod EU’s spilleregler? De politiske fløje styrkes og sætter de liberale 
demokratier under pres. Fra mange år i dansk diplomati, EU og London hjælper Claus Grube os med at skabe 
overblik i storpolitikken og forstå de økonomiske indvirkninger på os i lille Danmark og endnu mindre Helsingør. 

  
8.40 Alle taler om vejret  
 Mon ikke Claus Grubes økonomiske vejrudsigt giver anledning til, at vi taler lidt videre om vejret. Denne gang 

sætter vi god tid af til spørgsmål fra salen.  
 
 8.50 Tillid er guld - sparring i grupper v/alle 

I forlængelse af debatten sætter vi lokal krog i dagens emne, med en sparringsøvelse som tager udgangspunkt i 
vores egen baghave og stiller spørgsmålet: Hvad betyder de storpolitiske og økonomiske konjunkturer for os i 
hele Helsingør? Hvordan øger vi niveauet af tillid til hinanden og skaber et sundt konkurrenceklima? Er der 
områder, hvor vi kan stå sammen og løfte i flok, så vi alle står stærkere, tættere og bedre rustet til fremtiden? Nå, 
ja. Det sidste spørgsmål lyder måske retorisk. Sådan er et ikke ment :-) 
 

9.45 Agenda slutter 
Frem til klokken 10 er der fri leg. Følg op på dine kontakter fra mødet. Lav aftaler. Eller slap af med en kaffe, inden 
du drøner videre ud i det pulserende du-ved-nok. 

 
HUSK AFBUD OG STØT EN GOD SAG! Som medlem er du automatisk tilmeldt møderne. For at begrænse madspild donerer vi 100,- 
pr. afbud, som klubber, institutioner og foreninger kan søge om til lejrture og lignende gennem en slags fond. Så husk afbud, 

selvom vi vil helst have, at du kommer 😉. Du kan også overdrage pladsen til en kollega. 
 

Skriv til Tino Jønsson på tj@netvaerkogsparring.dk senest fredag den 23/10-18, kl. 12.00 ved afbud eller overdragelse af plads. 


