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13/03
SAVE 
THE  
DATE

Fordi  
vedligehold  
er mennesker

Til den ansvarlige for  
virksomhedens vedligehold
Du og dine kolleger inviteres til temamøde hos Arla 
Foods, hvor I får et bud på, hvad godt vedligehold kan 
være, og om, hvordan man får ledelsens fokus på netop 
optimering af driften gennem vedligehold.

Tirsdag den 13. marts kl. 13.00 - 16.00



KOM PÅ BESØG HOS
Arla Foods | Danbovej 2 | 7000 Fredericia

Vedligehold – nu og i fremtiden

Den Danske Vedligeholdsforening, DDV, vil gerne invite-
re dig/jer til et temamøde med en status på vedligehol-
det her og nu samt hvor, det er på vej hen.

At kunne levere produkter til rette tid og kvalitet, kræ-
ver styr på alle processer i virksomheden. Udviklingen 
i antal og kompleksitet af de fysiske aktiver i produktio-
nen, stiller høje krav til sikker drift og dermed større og 
flere krav til vedligeholdsafdelingerne. For vedligehol-
derne er det ikke kun krav til stor viden om teknik, der 
er i spil. Der kræves også viden inden for administration 
og ledelse - samarbejder på tværs, lovgivning, håndte-
ring af medarbejdere og processer etc.

Mange tekniske uddannelser omfatter slet ikke eller me-
get lidt, de emner. Så hvor søger man viden og udvikling, 
når dagligdagen presser sig på i jobbet?

DDV er den eneste forening i Danmark, som er dedikeret 
driftsoptimering og vedligehold.

Vores styrke er netop, at forskellige brancher kan bruge 
hinandens erfaringer helt konkret, når det gælder både det 
praktiske vedligeholdsarbejde og den strategiske indsats.

Blandt vores medlemmer finder du både tekniske spe-
cialister og drifts- og vedligeholdschefer.

Netværket er drevet af høj faglighed, og medlemmerne 
bruger netværket til at tilegne sig og videregive viden, 
hvor videndelingen sker gennem konferencer, seminarer, 
netværksmøder og virksomhedsbesøg.

DDV og netværkene støtter medlemmerne i at kunne 
værdisætte og ikke mindst at kunne argumentere bud-
skabet over for ledelsen. Vedligeholdet skal betragtes 
som et vitalt konkurrenceparameter og ikke en ærgerlig 
omkostning. Kun gennem konstant optimering af alle 
processer i industrien og det offentlige, kan vi beholde 
danske arbejdspladser og vores nuværende velfærdsni-
veau.

Vi glæder os til at se jer.

Tilmelding: 
Skriv en email til ddv@ddv.org
Skriv ”Godt vedligehold” i emnelinjen
Eller gå ind på www.ddv.org/Arrangementer
og tilmeld direkte på datoen



PROGRAM
Dette skal vi nå

Kl. 13.00  Velkommen til Arla Foods

Kl. 13.15  Præsentation af DDV v/Allan Pedersen, formand for DDV

Kl. 13.30   Hvorfor fokus på godt vedligehold? 
Lars Hoelgaard, Senior Maintenance Manager

  Er alle enheder i din virksomheds produktionsapparatet 
vedligeholdt optimalt? Kan der foretages forbedringer, som 
skaber økonomisk vinding og forøger konkurrenceevnen? Hvilke 
muligheder er der for at opgradere medarbejdernes viden og 
kompetencer?

Kl. 14.00  Rundvisning og networking

Kl. 15.00  Hvormeget kan det betyde, når ledelsen forstår  
betydningen af vedligehold? 
 Christian Storm Jørgensen, Head of Operation, Nordic Sugar

  Hos Nordic Sugar kan almindelige optimeringsopgaver årligt 
generer energibesparelser på 1-1,5 mill. kWh ved investering i 
nye energirigtige komponenter. Besparelser, der sælges til det 
lokale marked på Lolland og dermed kommer lokale brugere, 
leverandører og installatører til gode.

  Men hvordan får man overbevist ledelsen om, at det er den 
vej man skal gå? Den rejse vil Christian fortælle om. Hvordan 
det nogen gange har kunne betale sig, at investere i lidt 
dyrere, men også bedre løsninger, for at opnå ønskede grønne 
energibesparelser.

Kl. 15.30   Netværk gør en forskel v/Mette Nyhus,  
netværksformand DDV Ledelsesnetværk.  
 DDV er videndeling, netværk og inspiration for dig, hvis du er 
specialist eller leder og har med vedligehold at gøre.

  Medlemmer får adgang til foreningens netværk, der i snit mødes 4 
gange om året og opdaterer hinanden med viden og inspiration.

  Du får også adgang til en lang række konferencer, temamøder og 
workshops.

 Kl. 16.00 Tak for i dag

Fordi  
vedligehold  

er mennesker

Events:

7. marts
Konference - 3D Print

8. marts
El-netværksmøde

14. marts
Styrk dine faglige 
kompetencer

20. marts
Fordelsfinansieret 
Optimering: Regler, fonde 
og finansieringsmuligheder

21. marts
Risikovurdering, regler, 
retningslinjer og praksis



Ses vi?

HVORDAN BLIVER
VEDLIGEHOLD TIL

PROFIT FREMFOR COST?


