
Se nyhedsbrevet online her

VELTEK 2.0
Per Rømer Kofod forklarer i denne leder bevæggrundene bag
oprettelsen af varmesektionen og nedlukningen af Kreditorservice, og
hvorfor VELTEK som forening skal tilpasse forandringerne i VELTEKs
omverden.
 
Læs resten af lederen ved at klikke nedenfor.

Læs mere

VELTEKs sekretariat
byder velkommen til
Lennart Østergaard
Lennart Østergaard starter i VELTEK-
sekretariatet pr. 1. maj 2018 og vil frem
mod sommerferien overtage hvervet
som sektionschef for VELTEK Ventilation
og VELTEK Digital.

Læs mere

Stor opbakning til genvalg af bestyrelsen
i VELTEK Ventilation 
Retningen for 2018 i VELTEK Ventilation blev sat torsdag den 15. marts,
hvor sektionen afholdte medlemsmøde og generalforsamling på hotel
’Huset’ i Middelfart. Begge arrangementer foregik i en munter og faglig
tone, hvor der både var spændende indlæg og stor opbakning til
genvalg af bestyrelsen.

https://veltek.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
http://www.veltek.dk/veltek-version-2-0/
http://www.veltek.dk/velteks-sekretariat-byder-velkommen-til-lennart-oestergaard/
http://www.veltek.dk/velteks-sekretariat-byder-velkommen-til-lennart-oestergaard/


Læs mere

Energirenoveringer er bedre end penge i
banken 
Der er bedre økonomi i at bruge opsparingen på at reducere
energiforbruget end i at lade pengene samle støv i banken. Det fastslår
en ny rapport udarbejdet af Den Eltekniske Sektion i VELTEK og
TEKNIQ.

Læs mere

Kreditorservice lukkes
efter 50 års servicering
På grund af udviklingen og adgangen til
nye digitale alternativer samt den
kommende persondataforordning

http://www.veltek.dk/stor-opbakning-til-genvalg-af-bestyrelsen-i-veltek-ventilation/
http://www.veltek.dk/stor-opbakning-til-genvalg-af-bestyrelsen-i-veltek-ventilation/
http://www.veltek.dk/energirenoveringer-bedre-penge-banken/
http://www.veltek.dk/energirenoveringer-bedre-penge-banken/


(GDPR) har VELTEK besluttet at lukke
Kreditorservice ned den 30. juni 2018.

Læs mere

Fagligt Forum tager
temperaturen på
elbranchen
Udfordringer og muligheder i elbranchen
er omdrejningspunktet for dette års
program for Fagligt Forum. De
besøgende på EL & TEKNIK kan blandt
andet se frem til at blive gjort klogere på
mulighederne for efteruddannelse af
elektrikere, potentialerne ved IoT-
installationer i byggeriet samt problemer
med kopiprodukter i elbranchen.

Læs mere

Varmesektionens navn
er vedtaget
Den 7. februar blev varmesektionens
endelige navn besluttet og bestyrelsen
blev konstitueret.

Læs mere

http://www.veltek.dk/kreditorservice-lukkes-efter-50-aars-servicering-af-medlemmer/
http://www.veltek.dk/kreditorservice-lukkes-efter-50-aars-servicering-af-medlemmer/
http://www.veltek.dk/fagligt-forum-tager-temperaturen-paa-elbranchen/
http://www.veltek.dk/fagligt-forum-tager-temperaturen-paa-elbranchen/
http://www.veltek.dk/varmesektionens-navn-vedtaget/
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Besøgstilmeldingen til
EL & TEKNIK er nu åben
Bliv inpireret, hold dig fagligt opdateret
og mød dit netværk på Danmarks
største elfagmesse. Det er helt gratis at
deltage. Registrer dit besøg nedenfor.

Læs mere

Energispareordningen
skal nytænkes
Markante skikkelser fra energi- og
teknikbranchen og en række politikere
var den 18. januar samlet for at komme
med deres bud en fremtidig
energispareordning.

Læs mere

VELTEKs varmesektion er en realitet
Efter kun et halvt års intensivt arbejde, faldt den sidste brik på plads på
den stiftende generalforsamling den 9. januar, hvor VELTEKs
varmesektion blev en realitet.

http://www.elogteknikmessen.dk/tilmeld-dig-el-teknik-2018/
http://www.elogteknikmessen.dk/tilmeld-dig-el-teknik-2018/
http://www.veltek.dk/energispareordningen-skal-nytaenkes/
http://www.veltek.dk/energispareordningen-skal-nytaenkes/
http://www.veltek.dk/velteks-varmesektion-realitet/


Læs mere

Den Eltekniske
Sektion

Farlig fejlstrømsafbryder
observeret på Cypern
 
Ny varsel fra EU-Kommissionen om et
farligt produkt, der florerer på det indre
marked.
Denne gang en  fejlstrømsafbryder
(RCCB) af mærket ‘ET3K’, der konsekvent
ikke er stand at afbryde i forbindelse ved
fejl i el-installationen eller el-apparater
med risiko for afgivelse af elektrisk
stød.  

Læs mere

VELTEK Ventilation

Rekordår for
ventilationsbranchen
 
Medlemmerne i VELTEK Ventilation
omsatte samlet i 2017 for mere end 1,4
milliarder kroner og slog dermed forrige
års rekord.

Læs mere

AVA-Sektionen

Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsens
markedsovervågning og
Miljøstyrelsen flyttes
 
Som et led i regeringens udflytning af
statslige arbejdspladser flyttes Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsens (TBST)
markedsovervågning for byggevarer ind
under Sikkerhedsstyrelsen, mens
Miljøstyrelsen flyttes til Odense. 

Læs mere

VELTEK Varme

Gastech-Energi og Wilo melder
sig ind i VELTEK Varme
 
Et stort velkommen til både Gastech-Energi,
som har meldt sig ind i VELTEK og VELTEK
Varme, og Wilo Danmark, som har udvidet sit
medlemskab og indtræder således også i
VELTEK Varme.

Læs mere

    

VELTEK | Smedeholm 13A, 1. th. | 2730 Herlev | Telefon 32 32 14 00 | veltek.dk | Følg VELTEK på
LinkedIn
 

Klik her for at framelde dig vores nyhedsbrev
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