
Åbningstale til årsmødet - den 28. marts 2019 

På vegne af Sparringspartnerne er det mig en stor glæde at byde velkommen til vores årsmøde 2019. En 

særlig tak til Lund Elmer Sandager og Michael Møller Nielsen for at lade os afholde vores årsmøde i jeres 

smukke lokaler her på Kalvebod Brygge. Også tak til Mette Westergaard for hendes indsats med at få de 

praktiske ting til at fungere. 

Jeg vil også sende en særlig tak til Sparringspartnernes team. Først Bente Nielsen, som vil facilitere os 

igennem årsmødets program. Dernæst Alvin Ljosaa for at medvirke til at få tingene til at hænge sammen. 

Og endelig Emilie Greve Falbe-Hansen, som hjælper os med at få kommunikationen på plads. 

Sparringspartnerne er sat i verden for at hjælpe såkaldte startups og små og mellemstore virksomheder 

videre på deres rejse til succes. Vi giver 20 timer gratis sparring, og vores DNA er erfaring. Stort set alle 

kompetencer er repræsenteret i vores netværk, der består af 30 personer øst for Storebælt og 18 personer 

i Jylland. Sidste år havde vi 80 virksomheder i sparring. Stor tak til alle sparringspartnerne for en solid 

indsats i 2018. 

Udover de daglige sparringsforløb, hvor vi er helt nede på jorden, interesserer vi os for den udvikling, der 

finder sted omkring os. I forbindelse med vores fem-års fødselsdag den 6. november sidste år, fokuserede 

vi på kunstig intelligens. Danmark er med helt fremme i front, hvilket blev understreget ved regeringens 

vedtagelse af forskningspenge til dette vigtige område. 

Vi har i år til årsmødet valgt at fokusere på to områder, som på sigt får stor betydning for vores samfund. 

Det er blockchain-teknologien og IOT (internet of things). En kendt erhvervsmand donerede for nyligt 50 

millioner til fortsat forskning i blockchain på Århus Universitet. Blockchain er mest kendt for krypto 

valutaen Bitcoin.  

Internet of things findes allerede i forskellige former. På det sidste har der været stor omtale omkring 

aftalen med Eriksson i forbindelse med introduktionen af 5G netværket, der nu rulles ud i Danmark. 5G vil 

være stærkt nok i vore smartphones til at indlemme den fysiske verden med den digitale. Den er endvidere 

forudsætningen for introduktionen af selvkørende biler. Mange spørgsmål om datasikkerhed er endnu 

uafklaret. Det hører vi mere om. 

Vi indleder med oplæg om digital omstilling fra analog til digital. Det er en proces, der er i fuld gang i 

Danmark, og vi er førende i Europa på dette område. Mange af vore venner i E.U. misunder os på grund af 

de fremskridt, der er gjort i Danmark. Vi får to spændende oplæg om dette emne illustreret med en case 

om bryggeriet Braunstein i Køge. 

Sparringspartnerne har fra starten i november 2013 lagt vægt på en stærk tilknytning til nogle af vores 

universiteter som CBS og RUC. Vi har en helt særlig relation til Aarhus Universitet og Professor Mette 

Neville, som lige fra starten har bakket op om vores arbejde. Stor tak til Mette. Dette samarbejde har 

resulteret i udviklingen af programmet Vækstledelse for fremtiden, som er udtænkt af Mette Neville med 

assistance fra erhvervsdirektør i Randers Kommune, Jens Enevold, og undertegnede. 

Sparringspartnerne har på det sidste rakt hånden frem til nye samarbejder med blandt andre Amager 

Erhverv. Det ser vi frem til. Endvidere har vi åbnet forhandlinger med Erhvervshus Sjælland og Hovedstaden 

som et resultat af den ny erhvervsfremmelov. Sparringspartnerne deltager gerne i implementeringen af 

den nye lov med det sigte, at den bliver en succes. 



Til slut vil jeg gerne takke vores svenske samarbejder Nyföretagar Centrum i Stockholm, som er vores store 

forbillede. 

Med disse ord erklærer jeg årsmøde 2019 for åbnet.  

 

 

 


