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Maritimt Partenariat 22. – 24. marts 2010 i Skagen 
 

Pirateri,  maritim terrorisme – og 1000 hektiske møder 
 
Det Maritime Partenariat, som er et skandinavisk mødested for maritime 
virksomheder, er netop blevet afholdt for femte gang. Denne gang blev Partenariatet 
afholdt på Color Hotel, Skagen, og med 121 deltagere blev arrangementet en 
overvældende succes for arrangøren - Frederikshavn Erhvervsråd. 
På Partenariatet mødtes virksomheder på kryds og tværs til speed meetings á 20 
minutters varighed, og det var ikke usædvanligt, at en virksomhed over to dage 
kunne have 20 individuelle møder. Samlet set blev der over to dage afviklet mere end 
1000 møder. 
Foruden den heftige mødeaktivitet var der også arrangeret faglige indlæg bl.a. med et 
spændende foredrag om rederiernes store problem med pirater og maritim 
terrorisme. 
 
Lokal debutant deltager gerne igen 

 
Jens Peter Faldt fra RM Staal A/S i Sæby deltog for første gang i et Maritimt 
Partenariat, men han har fået en god oplevelse af arrangement og vil gerne deltage 
igen. Vores mål med at deltage i arrangement var at få skabt nogle nye relationer til 
fremtidige samarbejdspartnere – og det mål må vi sige er lykkedes til fulde. Vi har 
mødt en meget stor imødekommenhed og interesse heroppe, netop fordi folk på 
forhånd forventer at skulle møde en masse mennesker. Vi har fået nogle spændende 
nye kontakter med hjem i bagagen, og vi forventer helt sikkert at deltage ved 
lignende arrangementer fremover, siger Jens Peter Faldt. 
 
Besøg hos lokale seværdigheder og succesfulde virksomheder 
 

Partenariatet startede mandag eftermiddag med et ”get together” arrangement på 
Grenen, og onsdag sluttede arrangementet ligeledes med besøg i lokalområdet. 
Denne gang med virksomhedsbesøg hos de lokale erhvervsaktører Karstensens 
Skibsværft, Elektromarine samt Skagen Skipperskole.  
Næste Partenariat afholdes efter planen i marts 2011 i Sverige. 
 
 


