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16. april 2014 

Lederkonference i Sakskøbing om Femernforbindelsen  

Hvilken betydning får den nye tunnelforbindelse mellem Danmark og Tyskland 

for det lokale erhvervsliv? Dette og andre relevante spørgsmål kan man få 

besvaret på Ledernes konference, som Lederne Storstrømmen står bag, onsdag 

den 7. maj kl. 13. Konferencen afholdes på Restaurant Sukkertoppen i 

Sakskøbing. Her kan man blandt andre møde direktør for Femern A/S Claus F. 

Baunkjær, der vil forklare om arbejdet med etableringen af en fast forbindelse 

mellem Nordtyskland og Lolland.  

Claus F. Baunkjær vil på konferencen give indsigt i både de ledelsesmæssige 

udfordringer ved projektet og forklare om forbindelsens betydning for det lokale 

erhvervsliv.  

Uffe Palludan er fremtidsforsker og ekspert i trafik, infrastruktur og regional 

udvikling. Som den anden oplægsholder på konferencen vil han give deltagerne 

sit bud på Femernforbindelsens påvirkning på det lokale erhvervsliv.  

Den tredje oplægsholder er Niels Folmann, der er kendt fra tv-programmet 

”Kender du typen”. Han vil på konferencen give deltagerne redskaber til at 

forstå, hvilke medarbejdertyper de har med at gøre, og hvordan de skal 

håndteres.   

Afdelingsformand for Lederne Storstrømmen, Helle Andresen, er selv 

overbevist om, at den nye forbindelse vil medføre en positiv udvikling i 

området.  

- Primært vil der blive skabt en masse arbejdspladser i lokalområdet. Efter 

2021, hvor tunnelen åbnes, er det dog også virksomhedernes ansvar at udnytte 

potentialet i området ved at placere sig her. Jeg er sikker på, at de tre spændende 

oplægsholdere vil forklare, hvordan vi får det optimale udbytte ud af den nye 

forbindelse, siger Helle Andresen.   

 

Konferencen på Restaurant Sukkertoppen er rettet mod ledere på alle niveauer, 

og både medlemmer og ikke-medlemmer af Lederne er velkomne. Tilmelding 

kan ske på www.lederne.dk/konferencer. 
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