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Nærmer vi os endnu en finanskrise” 

September er kommet, og dermed er det 

officielt blevet efterår: Naturen bliver smukkere 

end nogen sinde og det er ved at være tid til at 

finde de strikkede sokker frem fra gemmerne 

😊. 

Efterårssæsonen er hermed blevet skudt i gang, 

og temaet har intet mindre end ”Er vi ved at 

nærme os endnu en finanskrise?” 

For at gøre os alle sammen klogere på dagens 

emne, fik vi besøg af Cheføkonom Jes 

Asmussen, og ikke alene var det en ære at få så 

fint besøg, men Jes formåede at gøre et meget 

kompliceret emne forståeligt og 

virkelighedsnært. Vi var flere der i den grad fik 

noget at tænke over i forhold til, hvordan vi 

hver især kan forberede os på, at det 

økonomiske marked på et tidspunkt kommer til 

at slå en kolbøtte.  

Det er 10 år og 6 dage siden at Lehman 

Brothers gik konkurs og at hele verden 

stoppede op i en periode. Prognoserne siger, at 

det vil komme til at ske igen, MEN den gode 

nyhed er, at det ikke vil ske inden for de næste 

par år. Virksomheder der er forberedt, har 

dermed mulighed for at træffe fornuftige 

beslutninger. 

Der er dog også nogle problemstiller der skal 

stilles skarpt på lige her og nu: Den manglende 

arbejdskraft er i stadig stigende grad en 

udfordring for rigtig mange virksomheder, og 

dét er heldigvis et emneområde som vi kan 

gøre noget ved 😊 

Så alt i alt, gjorde dagens tema os alle klogere 

og det er jo præcis meningen med vores 

netværk, at vi hele tiden rykker os list, i 

fællesskab.  

Vi glæder os derfor allerede til næste møde, 

der er den 26. oktober, hvor vi skal på besøg 

hos 

Kong Frederiks den 7. Stiftelse og Jægerspris 

Slot 

 Vi ses!  

Dorthe & Betina Ingerslev 

Frederikssund Erhvervsnetværk 


