
   
                                                   

 

Workshop: Har du det arbejdsliv og 
den indtjening som du ønsker? 
 

 

Danske Anlægsgartnere fik på Grøn fagdag 2022 bekræftet, at mange med-

lemsvirksomheder glemmer at udvikle deres virksomhed, da de har for 

travlt og har fokus på nuet og hermed næste kunde/opgave. De fremmødte 

pegede på en række udfordringer:  

 
- Jeg har en stresset hverdag, hvor jeg ikke når, det jeg gerne vil 

- Overskuddet i virksomheden kunne være bedre  

- Jeg bruger for meget tid på opgaver, som ikke interesserer mig  

- Jeg forsømmer familie/venner/fritidsinteresser og har sjældent tid til ferie  

- Jeg arbejder for mange timer  

- Jeg ved ikke, hvordan jeg får medarbejderne til at tage mere ansvar  

- Jeg mangler dygtige og motiverede medarbejdere  

- Jeg ønsker at blive bedre til kunderelationer  

- Jeg har svært ved at styre de tilbud jeg giver  

- Jeg oplever, at det nogle gange kan være svært at gennemskue økonomien 

 

Danske Anlægsgartnere vil gerne starte en proces, hvor vi sætter fokus på den enkelte 

virksomheds udfordringer og på at finde løsninger, så medlemmerne får et bedre ar-

bejdsliv, bedre medarbejdere og en stærkere indtjening. Derfor vil Danske Anlægs-

gartnere i samarbejde med undervisere på vores lederkurser inviterer dig til en work-

shop, hvor vi skal finde en model til at udvikle forretningerne og indehaverne.  

 

Det er vores ambition, at de fremmødte virksomheder på workshoppen medvirker til at 

sammensætte den bedst mulige udviklingsproces. Samtidig vil vi gerne allerede på 

workshoppen inspirere og give ideer til, hvordan man kan arbejde med løsning af ud-

fordringerne i hverdagen. 

 

Workshoppen er første skridt til en positiv udvikling i den enkelte virksomhed. Derfor 

er det målet at slutte dagen med, at vi i fællesskab laver en køreplan for, hvordan 

Danske Anlægsgartnere yderligere kan understøtte medlemsvirksomhederne til en po-

sitiv udvikling. 
 

 

 



 

 
 

Praktiske oplysninger: 
 

 

 

Tid og sted:    

Onsdag den 30. november 2022 fra kl. 9.00 til kl. ca. 16.00. 

Kursuscenter Brogaarden ved Strip. 

Adresse: Abelonelundvej 40 Strib, 5500 Middelfart 
 

 

 

Pris:    

Kr. 1.375,- excl. moms 

Kun den første deltager fra hver medlemsvirksomhed skal betale fuld pris. Prisen for 

flere deltagere vil være kr. 775,- excl. moms.  

 

 

Tilmelding:    

Pr. e-mail til jtv@dag.dk  

 

Senest tirsdag den 22. november 2022   
 

 

Spørgsmål:     

Skulle der være spørgsmål til program/indhold mv. er du/I velkomne til at kontakte 

fagkonsulent Kim Tang på e-mail til kt@dag.dk , eller på tlf. 20 94 03 60.   
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