Danmark
på vippen

Hvorfor skal din virksomhed
være medlem af Danmark på
Vippen?

Fordi Danmark på Vippen kæmper for at forbedre rammevilkårene for
virksomheder i Det Lokale Danmark.
Vi presser politikerne til handling:

Medlemskabet muliggør:

•
•
•
•
•

•

Geografisk spredning af uddannelser
Udflytning af statslige arbejdspladser
Bedre lånevilkår
Forbedret infrastruktur
Vurdering af omkostninger – ikke
kun fordele – ved beslutninger om
centralisering

•
•
•

Positionering af din virksomhed som
repræsentant for vækst i dit lokalområde og i hele Danmark
Indflydelse på DpV’s indsatsområder
Events arrangeret mellem din virksomhed, lokale aktører og DpV
Netværk med andre medlemmer

Priser for medlemskab pr. år:

Kontakt:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

< 50 ansatte: 5.000,50-200 ansatte: 10.000,200-500 ansatte: 25.000,500-1000 ansatte: 50.000,> 1000 ansatte: 75.000,-

+45 91 89 80 90
kontakt@danmarkpaavippen.dk
www.danmarkpaavippen.dk
Danmark på Vippen
@DKpaaVippen

Hvad siger medlemmerne?
Johnny Søtrup, borgmester, Esbjerg Kommune:
“For os er Danmark på Vippen en fælles stemme, der med tydelig røst siger, at
vi skal skabe balance i Danmark. I Esbjerg Kommune tror vi på, at vi både skal
have en stærk hovedstad, mange attraktive storbyer og aktive lokalsamfund.
Vi er medlem af Danmark på Vippen, fordi vi ikke ønsker vanetænkende
centralisering - vi ønsker det bedste for hele Danmark.”
Jan Pedersen, adm. direktør, Danske Andelskassers Bank A/S:
“Igennem Danmark på Vippen kan vi sammen arbejde målrettet for, at de
seneste mange års centralisering mod København bliver afløst af en politik, der
tager højde for, at værdierne i Danmark i vidt omfang bliver skabt i Det Lokale
Danmark. Derfor er målet, at flere af de værdier, der skabes i vores områder,
skal blive i lokalområderne og dér vende stagnation til vækst og fremgang. Vi
vil derfor fortsat gennem vores medlemskab af Danmark på Vippen kæmpe
for de lokalområder, der er Danske Andelskassers Banks historiske og fremtidige
fundament.”
Holger Schou Rasmussen, borgmester, Lolland Kommune:
“Byerne har brug for en stærk provins og omvendt. Mange glemmer, at
en stor del af vores samlede velstand og velfærd skabes i det, man kalder
Provinsdanmark, men som i virkeligheden er Produktionsdanmark. Derfor
arbejder Danmark på Vippen for at sikre ordentlige rammer for både private
og virksomheder uden for de store byer. Vejen til et stærkt Danmark går nemlig
over en stærk provins. Her er Danmark på Vippen en vigtig stemme, og derfor
bakker Lolland Kommune op om arbejdet.”

Danmark
på vippen

For vækst, velstand og lige vilkår i hele Danmark

