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Velkommen i 
bestyrelsen 
– skab vækst og værdi 

for Danmark!

Livet er fuld af dilemmaer. Også i virksomheder-

ne. Skal man satse på digitalisering? Hvad med 

pengene? Og hvem overtager familieforretnin-

gen, når direktøren går af? 

DI og Bestyrelsesforeningen inviterer dig til at 

debattere med bl.a. erhvervs- og vækstministe-

ren om, hvordan vi styrker Danmarks mindre 

virksomheder.



DI’s Talent Lab
DI’s telt på havnen kl. 15.00 – 17.00
I DI’s Talent Lab på havnen kan du teste dit 
eget talent, og se hvilke virksomheder, der 
har behov for netop dig. Hvor god er du til at 
styre en robot? Er du mesteren til at samar-
bejde, eller er du den fødte opfi nder?

25 mia. kr. på spil – fremtidens 
politikere har svarene. Del 1 
Klostergaarden kl. 15.00 – 15.45
Fremtidens toppolitikere fra ungdomspar-
tierne har taget på sig at løse nogle af de 
opgaver, som Christiansborg har svært ved: 
Nemlig at samarbejde om at skabe udvikling, 
vækst og balance i Danmark. Ane Cortzen 
sætter konkurrencen i gang.

Robotternes kamp! 
DI’s telt på havnen kl. 15.00 – 17.00
Digitale løsninger er fremtiden. Kom og test 
dit digitale talent, når du skal styre IBM’s 
Star Wars robot BB8 igennem en udfordren-
de forhindringsbane.

Kom og test dit talent for at 
designe en smag! 
DI’s telt på havnen kl. 15.30 – 16.30
Ingrediensvirksomheden Einar Willumsen 
sørger for, at dine yndlingsfødevarer smager 
helt, som de skal. Hør, hvordan virksomhe-
den arbejder med at fremstille smag, og prøv 
selv kræfter med at sammensætte din helt 
egen personlige smag. 

Danmark skal vinde den digitale 
fremtid 
Klostergaarden kl. 17.30 – 18.30
Digitalisering forandrer virksomheder, bran-
cher og lande med lynets hast. Men hvorfor 
fylder digitalisering så lidt på den politiske 
dagsorden i Danmark? DI kickstarter med 
denne debat en dialog mellem erhvervsliv 
og politikere om, hvad Danmark skal gøre 
for at vinde den digitale fremtid. Deltag i 
debatten, og svar på publikumsafstemninger 
undervejs. 

8. klasse bygger fremtidens by 
– Hands-on Game live 
DI’s telt på havnen kl. 17.30 – 18.30
8. klasse fra Østre Skole i Rønne dyster i 
spillet Hands-on Game om at skabe en by fra 
bunden. Hvad skal man egentlig kunne for 
at sikre, at der er kloakker, energi og veje? 
Undervejs spørger vi de unge om deres over-
vejelser om spillet, deres egne kompetencer 
og videre uddannelsesvalg. 

Den Globale Talent Quiz 
Klostergaarden kl. 19.30 – 20.30
Erhvervslivet har brug for globale talenter. 
Men det kan være svært at få udenlandske 
medarbejdere til Danmark. Quiz med, når en 
politiker, en erhvervsleder, en ekspert og ét 
af Danmark største talenter – ESAastronaut 
Andreas Mogensen – mødes til en snak om 
talent og udenlandsk arbejdskraft i Dan-
mark.
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