
 

Program 

11.15 - 11.30 Velkomst 
Arne Boelt, Borgmester Hjørring Kommune 
Anker Laden-Andersen, Bestyrelsesformand Hirtshals Havn 

 
11.30 - 11.45  Åbningstale ved Erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen 
 
11.45 - 12.30  Indledningsdebat 

Danmark har efterhånden lagt den økonomiske krise bag sig med vækst og jobskabelse til 
følge. Dele af kapitalmarkedet er dog stadig ikke tøet op, og det rammer særligt start-ups og 
vækstvirksomheder uden for de større byområder i Danmark. Det giver en ubalance – ikke 
bare i erhvervslivet, men i samfundet som helhed, og spørgsmålet er, hvordan 
kapitalmarkedet kan løsnes op, og hvordan Danmark igen kan bringes i balance? 
 
Debattører: 

 Erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen 
 Lars Mørch, Bankdirektør, Danske Bank 
 Claus Andersen, adm. Direktør, Nordjyske Bank 
 Christian Motzfeldt Adm. direktør, Vækstfonden 
 Repræsentant fra Dansk Industri 

 
12.30 - 13.15  Netværksfrokost  
 
13.15 - 14.15  Spor 1 - Innovation & Start-ups 

Kreativiteten og lysten til at sætte nye projekter i søen blomstrer over alt i Danmark. Men 
mangel på risikovillig kapital er fortsat en kraftig barriere for at virkeliggøre gode ideer.  
Det er langt fra ligegyldigt, om du er start-up-virksomhed i Vestjylland eller i Østjylland, i 
provinsen eller i København. Vejen til risikovillig kapital er kortere, jo tættere du befinder 
dig på en af landets fire største byer, og denne situation er blevet kraftigt forværret de 
seneste år. Er det ikke en uholdbar situation for erhvervslivet og samfundet som helhed? 
 
Tentative debattører: 

 Christian Motzfeldt, Adm. direktør Vækstfonden  
 Lars Møller, Bankdirektør SparNord Bank  
 DVCA , Adm. direktør. Jannick Nytoft  
 Flex Funding A/S, Adm. direktør Henrik Vad  
 Peter Høngaard Andersen, direktør, Innovationsfonden 
 Borean Innovation 
 Business Angel 1 
 Virksomheds case  1 

 
14.15 - 14.30  Pause 
 
14.30 - 15.30  Spor 2 - Vækstvirksomheder 

Danmark har brug for flere vækstvirksomheder, der kan løfte sig fra SMV-niveauet. 
Virksomheder som LEGO, Grundfos og Danfoss er alle opstået i de ikke bynære områder, 
hvor der er størst behov for stærke vækstvirksomheder, der kan skabe aktivitet og jobs 
lokalt. Men de små og mellemstore vækstvirksomheder bliver ofte stillet over for urimelige 
krav om sikkerhedsstillelse og egenkapitalens størrelse. Hvilke instrumenter er til 
rådighed, og skal finanssektorens kreditpolitikker lempes? 
 
Tentative debattører: 

 Tom Frandsen, Markedsdirektør Jyske Bank A/S 
 Repræsentant fra Vækstfonden  
 Claus Andersen, Adm. direktør Nordjyske Bank   
 Henning Christensen, Formand Nordjysk Lånefond 
 Lars Mørch, Bankdirektør Danske Bank  
 Business Angel 2 
 Virksomheds case 2    

 
 
15.30.- 16.00  Afslutning og reception 
 

 

Moderator: Nina Munch-Perrin, Danmarks Radio 


