
 

 

 

 
 

 

 

Invitation til dialogmøde vedrørende opstart af en varmesektion i VELTEK 

VELTEK har igennem de seneste 2 år implementeret en ny strategi med henblik på at opnå 
større indflydelse på de rammer, som regulerer de markeder, hvor vores medlemmer 
tjener deres penge. Et vigtigt element i vores strategi er at styrke VELTEKs identitet som 
den teknisk brancheforening, der lobbyer og yder faglig sparring med styrelser/ 
myndigheder inden for tekniske installationer til byggeriet. 

En del af strategien har været at tilføre nye og nøje udvalgte fagområder til VELTEKs 
pallette (senest fusion med Dansk Ventilation), ikke kun for at blive større og herved opnå 
bedre slagkraft, men primært for at skabe større værdi for den omverden, vi henvender os 
til. F.eks. er tid og ressourcer blevet en knaphedsfaktor hos de offentlige myndigheder, og 
det er tydeligt, at de søger færre, men kompetente og bredere funderede 
samarbejdspartnere – populært kaldet ”One Stop Shopping”. 

Det næste fagområde, som VELTEK har fokus på, er varme, med tyngde i individuel 
opvarmning. 

Derfor inviterer vi et bredt udsnit af branchen til: 

 

 

Dialogmøde om en ny varmesektion i VELTEK 

Torsdag d. 21. september kl. 14-16 

VELTEK, Smedeholm 13A, 1. tv., 2730 Herlev 

 

 

 

 

 
 
 
 

Den 31. august 2017 



 

 

 

Agenda: 

 

Pkt. 0  Compliance, gennemgang af tjekliste – konkurrencelov: ”må/må ikke”  
(vedhæftet: VELTEKs compliance regler som obligatorisk ved alle vores møder) 
 

Pkt. 1  Velkomst og baggrund for mødet  
v/VELTEKs bestyrelsesformand, Claus Witt (Grundfos) 
 

Pkt. 2 Hvordan arbejder foreningen? 
 v/VELTEKs adm. direktør, Per Rømer Kofod 
 

Pkt. 3 Hvordan arbejder en fagsektion?  
v/AVA-sektionens formand, Ole Sander (FM Mattsson Mora Group Danmark) 
 

Pkt. 4 Dialog mellem gæster og VELTEK  

 

Tilmelding bedes sendt til Vibeke Olufsen vo@veltek.dk senest den 18. september. 

 

 

Med venlig hilsen 
VELTEK 

 

Per Rømer Kofod 

Adm. direktør 

 

 

 

 

VELTEK er Danmarks største tekniske brancheforening for producenter og 
leverandører af komponenter til el-, vvs- og ventilationsbranchen. 
Foreningens medlemmer omsætter samlet for ca. 27 mia. DKK. 

mailto:vo@veltek.dk

