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Den næste måneds tid har Hedensted Erhverv mange arrangementer i
kalenderen. Her er der mulighed for at netværke og møde ligestillede, og
vi kan kun opfordre til at deltage i et eller flere af dem. Der er nogle
spændende og dygtige indlægsholdere, som på hver deres måde kan
inspirere og måske flytte vores vanetækning. 
I tæt samarbejde med KSM Kragelund og Linddana, har vi netop afholdt
”Mors dag i Industrien” for elever i 7. klasse og deres forældre. Nogle
velbesøgte dage med godt 100 deltagere. En stor tak til de to
virksomheder for at åbne deres døre og give input omkring deres
spændende jobmuligheder for unge. Lokal opbakning og samarbejde er
det, der rykker. 
 
De bedste hilsener
Anders og Johannes

LEDELSE

10 PRINCIPPER FOR AT UDMØNTE EN STRATEGI 
Meget ofte kikser den strategi, virksomhedens ledelse fastlægger og
forsøger at udføre. Et er at udarbejde en strategi for virksomheden.
Noget andet er at implementere strategien: Det er to vidt forskellige
opgaver. Og kun ganske få topledere er dygtige til begge dele. Læs mere

Danmark skal være digital frontløber 
Danmark har været et af de mest digitaliserede samfund i verden i en
årrække, og vi har dermed et godt udgangspunkt. Men andre lande
rykker kraftigt på den digitale dagsorden, og før vi får set os om, risikerer
vi at blive overhalet indenom. Regeringens Vækstpanel har netop
afleveret sine 33 anbefalinger – læs mere

NYE REGLER OM REGISTRERING AF EJERE 
Fra den 23. maj 2017 skal virksomheder registrere oplysninger om deres
reelle ejere.  Fristen for registrering af reelle ejere er 1. december 2017.
Der er tale om en ny type ejerregistrering, som skal skabe øget
gennemsigtighed omkring danske virksomheders reelle ejerstruktur med
henblik på at sikre, at virksomhederne ikke benyttes til skattesvig og
anden økonomisk kriminalitet – herunder hvidvask. Læs mere
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https://hedensted-erhverv.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
http://www.hedenstederhverv.dk
https://drive.google.com/file/d/0B6JEMK7vgaAmNEVYLUdLeHRnREE/view
http://em.dk/nyheder/2017/05-09-digitalt-vaekstpanel-anbefalinger 
https://erhvervsstyrelsen.dk/nye-regler-om-registrering-af-reelle-ejere-traeder-i-kraft-23-maj-2017
http://www.hedenstederhverv.dk/om-os/arrangementer/295-digital-konference
http://www.hedenstederhverv.dk/om-os/arrangementer/315-peptalk-rekrutter-kunder-og-skab-mere-salg
http://www.hedenstederhverv.dk/om-os/arrangementer/136-hedenstedernes-nye-helte
https://hedensted.nemtilmeld.dk/
http://www.facebook.com/Hedensted.Erhverv
http://www.hedenstederhverv.dk/om-os/nyhedsbreve


Hvorfor skal jeg overholde persondataloven?
Datatilsynets krav til danske virksomheder skærpes, når den nye EU
persondataforordning træder i kraft 25. maj 2018. Virksomheder vil
opleve strammere krav og større konsekvenser. De kan blandt blive dømt
til at skulle betale op mod 4% af deres indtægt i bøde. Få nærmere
information i tjekliste

Otte gode råd om IT-sikkerhed 
Hackere er blevet bedre og mere snedige. Det er derfor vigtigt, at du har
styr på, hvordan din virksomhed bruger IT. Læs mere

NY GUIDE TIL VIRKSOMHEDERS MOMSINDBERETNING 
Med SKATs nye Bogføringsguide får virksomheder svar på, hvilke bilag de
kan få fradrag for, og hvor meget de kan trække fra. Samtidig hjælper
guiden til at bogføre bilagene på de rigtige konti. I første omgang har
SKAT især prioriteret de emner, som mange virksomheder har svært
ved, fx udgifter til bil, telefon og rejser. Men guiden vil løbende blive
udviklet med flere emner. Guiden er desuden i første omgang tiltænkt
målgruppen personligt ejede virksomheder, uden ansatte. Læs mere

EKSPORT

Udvikling af eksportsalg - for medlemmer af DPU
Ekstra hestekræfter til din eksport! Vil du være med? Ved at udvikle på
eksportindsatsen kan din virksomhed opnå øget vækst og en bredere
risikospredning. Vi tilbyder et gratis forløb op til 30 timer til optimering af
jeres eksport. Din virksomhed skal forvente at bruge mellem 6 og 10
timer i forløbet, og der er ikke yderligere omkostninger for jer. Din
virksomhed kommer i betragtning når du har sendt en mail til:
henrik.soerensen@danskproduktionsunivers.dk

IVÆRKSÆTTERI

Har du brug for en firmaadresse og for adgang til mødelokaler
mv?
Er du iværksætter og mangler du et skrivebord og sparring for at
komme i gang, eller kender du en, som kender en? Så er vores
iværksættermiljø "Rugekassen.dk" måske noget for dig. Her får du et
fællesskab, hvor du kan netværke og få inspiration fra ligestillede, ligesom
du får adgang til kopimaskine, mødelokaler mv.
Læs mere om rugekassen.dk

ARRANGEMENTER

Digital konference - 29. maj
Kan du bruge input til hvilke digitale indsatser, der giver din virksomhed
størst værdi? 
Så kom til "Årets største digitale konference". Du finder os i Aarhus
mandag formiddag den 29. maj. Læs mere

Pep talk for de morgenfriske - 31. maj 
Kom til en inspirerende peptalk i Hedensted, vi sætter fokus på, hvordan

http://sureit.dk/media/20264/sureit-tjekliste.pdf
https://hvr.dk/nyt-presse/nyheder/digitalisering/otte-gode-r�d-om-it-sikkerhed.aspx?Action=1&PID=47672
http://bogf�ringsguide.skat.dk
http://www.rugekassen.dk
https://erhvervaarhus.dk/Files/Images/EA_billeder/Arrangementer/Eksternt event/2017/Summit one-pager.pdf


Kom til en inspirerende peptalk i Hedensted, vi sætter fokus på, hvordan
vi arbejder med nye kunder, skaber mere salg, innovative produkter m.m.
En god dag at starte dagen på . . .
Læs mere og tilmeld dig her

Vi fejrer iværksættere og uddeler prisen Årets Iværksætter,
den 13. juni
Vores årlige fejring af vores dygtige iværksættere, hvor Borgmester
Kirsten Terkildsen bl.a. overrækker Årets iværksætterpris. En god
eftermiddag, hvor netværk og hygge er i fokus. Se invitation og tilmeld
dig her

Cyber sikkerhed – har du overblikket? - 6. juni
It-sikkerhed er et emne alle taler om. Men de fleste er ikke helt med på,
hvordan man skal forholde sig til det, hvis man f.eks. vil undgå at blive
offer for et af de mange såkaldte ransomware-angreb, som medierne
flyder over med i denne tid. Det har it-forum tænkt sig at gøre noget ved!
Læs mere og tilmelding

Bizz UP - Netværksevent i Hedensted - 15. juni 
Kom til et anderledes netværksmøde, med sparring, overraskelser og
skævheder. "Den lille mod de store – når livsværket får vokseværk”.
Aarstiderne og Juelsminde Fisk giver et spændende bud på de
udfordringer, de har haft på deres rejse. Læs mere og tilmeld dig her

FLERE GODE HISTORIER EFTERLYSES

Del din gode historie med os
Vi bringer gerne artikler og viden fra erhvervslivet, som kan inspirere
andre erhvervsdrivende. Hvis du har en oplevelse, en nyhed eller anden
viden, der kan have interesse for andre, hører vi gerne fra dig. Kontakt
Ulla Holm Kaas | ulla.kaas@hedensted.dk | Tlf. 7975 5006

Vi forbeholder os retten til at vurdere historiernes relevans og aktualitet,
før vi bringer dem i nyhedsbrevet

Hedensted Erhverv | www.hedenstederhverv.dk | Niels Espes Vej 8 | 8722 Hedensted | Tlf. 79755287
| mail@hedenstederhverv.dk

Frameld dig denne e-mail-liste
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