Debatoversigt

15

11.00 – 12.00 Gryden

Bæredygtige investeringer i kyst- og naturturisme

10

14.00 – 15.00 Værftet

Udnytter vi potentialet for kyst- og naturturisme optimalt

Kampen om havnen:
Bolig eller erhverv? Caféer eller containere?

i Danmark eller går vi glip af både arbejdspladser og omsætning,

Hvordan bruger og udvikler vi vores havne bedst muligt

fordi vi hænger fast i utidssvarende regler og berøringsangst?

i fremtiden? Har vi råd til at lade havnen blive brugt til

En debat om balancen mellem erhverv og natur, og hvordan

industri, når de kan udvikles til attraktive boligområder og

vi skaber økonomiske betingelser for en bæredygtig vækst og

på den måde skaffe penge til en kommune? Eller kan vi ikke

udvikling.

undvære de blå erhverv i byerne? En debat om den rigtige
balance mellem bolig og erhverv på vores havne.

11

Kl. 10.00 – 11.30 Værftet

25

12.00 – 12.45 Flådestationen

Åbning af folkemøde med søsætning af kanonjollen

Foredrag: Kærlighed og klima

25

Officiel åbning af Danmarks Maritime Kultur- og Folkemøde

Foredraget Kærlighed og klima handler om at bruge sejlskibet som

Maritime startups i søløvernes hule

og herefter søsætning af kanonjollen Corsør fra beddingen

rejseform og skibsdækket som platform for læring og fællesskab.

Hvad er opskriften på den perfekte maritime forretningsidé?

tæt ved værftet. Taler af borgmester i Slagelse Kommune,

Ombord er der brug for alles kompetencer og alles indsats. På

Og hvad er det særlige ved at være maritim iværksætter?

John Dyrby Paulsen, Flådens kommandør Per Hesselberg med

Den Sejlende Højskole er havet et vilkår, skibet den ramme, der

I samarbejde med Fyns Maritime Klynge, deres professio-

flere. Fra jollen affyres den 2 tons tunge kanon, og herefter

indkredser dagligdagen – og horisonten det mål langs hvilken der

nelle advisory board for maritime startups og en nystartet

er der musik og sang, afsløring af maleri og flere talere.

gemmer sig nye oplevelser og eventyr. Vi vil opleve verden og bruge

maritim succesvirksomhed går vi helt tæt på opskriften for

I dagens anledning er der en fadøl/vand til de første 500 fra

den uden at misbruge den. Joachim Juel Vædele og Kristian Hansen

en god maritim forretningsidé. Har du en idé i skrivebords-

ca. kl. 11.00

fortæller om erfaringerne med at bruge sejlskibet, sørejsen og den

skuffen, så tag den med og få en snak med medlemmerne

maritime kultur til dannelse og uddannelse

fra det maritime advisory board.

15

25

17

10.30 - 12.00 Flådestation

Uddannelse og rekruttering
til maritime erhverv

12.00 – 13.00 Gryden

14.00 – 15.00 Flådestationen

15.00 – 16.00 Flådestation

Maritim teknologi – er grænsen nået?

Hvordan tiltrækkes flere unge til de maritime uddannelser,

Rens verdenshavene for plastik
– hvor svært kan det være

hvordan synliggøres fx et arbejdsliv til søs – og hvad vil det

Der findes i dag over 150 millioner tons plastik i verdenshavene,

konkurrere med menneskelig arbejdskraft, når skibe skal

sige i dag at gøre karriere indenfor maritime erhverv. Bliver det

og i en ikke fjern fremtid spås vægten af plastik at overstige

losses og lastes. Der kan opstilles mange scenarier om ny

ved med at være muligt at tiltrække mennesker til maritime

vægten af det samlede antal fisk. Den massive forurening

teknologi. En debat om mulighederne i ny teknologi indenfor

erhverv, og udvikle maritime kompetencer, der adresserer

påvirker miljøet, men giver også et økonomisk tab, da plastik

skibsfart, og om vi er klar til at implementere ny teknologi

fremtidens behov? En samtale mellem panel og publikum om,

i havet er en ressource, der går til spilde, går ud over fiskeri og

i de maritime erhverv.

hvad skal der til fremadrettet på uddannelsesområdet for at vi

påvirker turismen. En debat om, hvordan vi renser havet for

kan fastholde Danmark som globalt maritimt kraftcenter?

plastik – og hvor svært det egentlig kan være.

Selvsejlende skibe ude af kurs og robotter, der ikke kan

Se flere detaljer om de enkelte debatter og det fulde program for alle aktiviteter på folkemødet på mkof.dk

