Invitation til

ROSKILDE ROTARY ERHVERV
Kom og hør et spændende og inspirerende indlæg om
Generationsskifte
Peter Bo Vækstfonden og adv. Rune Tarnø fortæller om generationsskifte i virksomheder.
TORSDAG DEN 24. JANUAR, 2019 kl. 7.30-9.00
Spar Nord Roskilde, Københavnsvej 65, 4000 Roskilde
Adgang via ståltrappen på siden af huset – P-pladser bag ved huset eller bag ved ”Igen”.
Det glæder os at byde jer velkommen til næste møde i Roskilde Rotary Erhverv. Inviter gerne en gæst
med – en gæst, der ikke behøver at være medlem af Rotary eller Rotaract.
Om dette møde
Ifølge Center for Ejerledere står ca. 23.000
virksomheder i Danmark foran et
generationsskifte i løbet af de kommende 5 år. De
små og mellemstore virksomheder er
fundamentet i danske erhvervsliv, og derfor er
dette fokus utrolig vigtigt for Danmark.
Hvad skal til for at få succes med et
generationsskifte. Er der noget vi kan lære af
erfaringer fra gennemførte ejerskifter, hvad kan
en sælger gøre for at opnå den bedste pris og
hvad kendetegner den ”rigtige” køber.
Hør Peter Bo fra Vækstfonden samt Rune Tarnø
fra TVC Advokater fortælle om deres erfaringer
med generationsskifte af små og mellem store
virksomheder
Der vil endvidere være mulighed og tid til at
netværke på tværs.

Tilmelding sker nemmest via Rotary.dk,
igennem en Rotary-ven eller på sms til Torben
på tlf. 20184009.
Croissanter, Kaffe og the er sponsoreret af
Spar Bank Nord Roskilde, så hele fornøjelsen
er gratis.
Om Roskilde Rotary Erhverv
Vi fortsætter, hvor advokat Paul Harris (stifter
af Rotary) slap. Hans idé var, at lokale
repræsentanter fra forskellige erhverv skulle
danne en klub, hvor de i fællesskab skulle
forbedre forretningsånden. Medlemmerne
skulle være hinanden til gensidig støtte i
deres virke, bl.a. gennem rådgivning og
udveksling af erfaringer.
De 4 Rotary-klubber og Rotaract-klubben i
Roskilde vil genoplive den mere
erhvervsrelaterede del af Paul Harris’ tanker
ved at skabe et lokalt Rotary
erhvervsnetværk. Alle Rotary-klubber i
minidistrikt 4 der er med, og gæster er mere
end velkomne.
Venlig hilsen Styregruppen
Paul Reuber, Poul-Erik Almsøe, Claus Fertin
og Torben Hvid Rasmussen

