EVENT SPONSOR

medlemsmøde

danish marine &
offshore group
medlemsmøde

- network for international business

program

Tema: Change management er blevet et
nøgleord for virksomheders overlevelse i
offshore-branchen idag
Med tidens udfordringer er forandringsledelse og disruption meget
omtalte fænomener idag. Mange virksomheder styrker deres konkurrenceevne og leder efter nye måder at bruge deres kompetencer på. Med
fokus på nye forretningsmodeller tilbyder de deres erfaringer og evner fra
olie & gas til offshore vind og andre brancher.

Fiskeri- og Søfartsmuseet

Dato:
26. januar 2017
Tid:
10.00-16:00
sted:
Fiskeriog Søfartsmuseet,
Saltvandsakvariet.
Tarphagevej 2
6710 Esbjerg V

Det er idag 50 år siden det første oliefund i Nordsøen og nu kan Fiskeriog Søfartsmuseet præsentere udstillingen “Energi fra havet”, hvor du kan
opleve en DAN-platform, komme tæt på havvindmøller, se både Nordsøen
fra luften i helikopter og dykke ned under overfladen. Oplev hvordan olie,
gas og vind fra Nordsøen giver energi til hele Danmark.

DANISH SUPPLIERS

TO THE UPSTREAM Oil, gas &
wind power INDUSTRY

Danish Suppliers to the upstream oil, gas, marine & wind power industry

medlemsmøde

program

10.00-10.30		Registrering og kaffe
10.30-10.40		
		

Velkommen og præsentation v/ Mogens Tofte Koch, direktør, DMOG

10.40-11.00		Uddannelse v/ Per Jørgensen, formand, Maskinmestrenes Forening
		
Fra et uddannelsesmæssigt perspektiv: Hvordan omstiller man sig til fremtidens 			
			
arbejds marked?
11.00-11.30		
			
			
			
			

Digitalisering v/ Anders Molven Larsen, Adm. direktør, Protean ApS
I en verden i konstant teknologisk forandring hvordan går man fra traditionel 			
dokumentation til digital data? Hvordan håndterer man denne proces mest effektivt og 		
udfordringerne knyttet hertil?

11.30-11.50		
Introduktion til udstillingen “Energi fra havet” af Søren Byskov, museums			
inspektør, Fiskeri- og Søfartsmuseet
			
Udstillingen giver et indblik i platformene på havet, under platformene på havbunden, ned i
			
undergrunden og op i luften, hvor Nordsøen åbner sig i helikopterperspektiv.
			
11.50-12.30		Hvem er tilstede idag? - kort præsentation af dagens deltagere
			
Hver deltager har et minut til at præsentere sig selv
12.30-13.30		Frokost og networking
13.30-15.00		
			

DMOG Generalforsamling
Program i henhold til foreningens dagsorden

15.00-16.00		Besøge udstillingen “Energi fra havet”		

Tilmelding:
Send en e-mail til dmog@offshore-denmark.dk med virksomhed og deltagers navn
senest onsdag den 18. januar.
Pris per person:
DMOG-medlem :
Ikke-medlem:		

DMOG SPONSORer 2017
DanSteel A/S

Kr. 625 (inkl. moms)
Kr. 1000 (inkl. moms)

Betaling:
Betaling ønskes så snart som muligt (før arrangementet):
Overfør beløbet til Danske Bank i Aalborg, reg. nr. 3201, konto nr. 3201486688.
Påskriv venligst overførslen: ”Generalforsamling Esbjerg”
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- network for international business

Per jørgensen
Formand

Anders molven larsen
Adm. Direktør

Maskinmestrenes Forening

Protean ApS

www.mmf.dk

www.protean.dk

Per Jørgensen er uddannet maskinmester
og har været teknisk chef i rederier og
industrivirksomheder. I 2003 blev han formand for Maskinmestrenes Forening.
Han er formand for PFA’s kunderåd,
Fredericia og Esbjerg Maskinmesterskole samt i formandskabet for
en række råd og udvalg relateret til
offshore og den maritime sektor.

Gennem flere år har Anders Molven
Larsen arbejdet med informationsstyring i oliebranchen i Norge og Danmark.
Han grundlagde Protean sammen
med en kollega for at løse udfordringerne i håndteringen af
ændringen fra det traditionelle
til det digitale format - fra dokumentation til data.

Søren byskov
museumsinspektør, ph.d.

Fiskeri- og Søfartsmuseet
www.fimus.dk
Søren Byskov er mag.art. i etnografi og socialantropologi samt ph.d. i historie fra Aarhus Universitet. Han har arbejdet i museumsverdenen siden 1995 og beskæftiger
sig både med forskningsopgaver samt
udstillings- og formidlingsprojekter.
Senest har han været projektleder på
realiseringen af museets nye basisudstilling ”Energi fra havet”.

Danish Suppliers to the upstream oil, gas, marine & wind power industry

medlemsmøde

fiskeri- og søfartsmuseet

Fiskeri- og Søfartsmuseet

Museet er en selvejende institution, som blev stiftet i 1962 og blev åbnet
for publikum i april 1968. Fra begyndelsen indeholdt museet en fiskerihistorisk udstilling samt et saltvandsakvarium foruden diverse baglandsfaciliteter.

Udstillingen “Energi fra havet”

Udviklingen af den danske offshoreindustri er en del af Fiskeri- og
Søfartsmuseets ansvarsområde. For første gang fortæller museet
med udstillingen ”Energi fra havet” historien om den spændende
verden, som ligger 200 km ude i Nordsøen og giver en grundviden
om, hvordan olie, gas og vindkraft produceres i dag og anvendes til at
holde Danmark i gang.

Danish Marine & Offshore Group

DMOG er en non-profit og selvejende forening stiftet i
2001 med formålet at fremme dansk eksport af marine og
offshore produkter samt opdyrke nye forretningsmuligheder, bl.a. gennem etablering af kontaktmøder, eksportnetværk og fælles eksportfremstød. Gennem medlemsmøder
skaber foreningen erfaringsudveksling og samarbejde
mellem små og store virksomheder og inspirerer således
til nye tiltag og netværksdannelser.

Danish Marine & Offshore Group

Nørremarksvej 27
DK-9270 Klarup
Denmark
Phone: (+45) 9831 7711
Fax: (+45) 9831 7755
E-mail: dmog@offshore-denmark.dk
Website: www.offshore-denmark.com

