
Se nyhedsbrevet online her

Rækken af nye krav til danske
virksomheder synes uendelig
I virksomhederne når man dårligt nok at opfylde de seneste krav fra
myndighederne før, at de næste banker på døren. I foråret gjaldt
det GDPR, og nu gælder det AB18 og den kommende ferielov.
 
Læs resten af Per Rømer Kofods leder ved at klikke nedenfor.

Læs mere

Medlemsmøder om AB18 og ny ferielov
Har du og din virksomhed styr på de nye AB-regler, der træder i kraft
1. januar 2019 samt den nye ferielov, der træder i kraft 1. september
2020?

Læs mere

AB18 - seneste nyt fra TBST
Læs her mere om, hvad der blev drøftet på seneste møde i
Branchepanelet for Byggeri vedrørende AB18.

https://veltek.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
https://www.veltek.dk/raekken-af-nye-krav-til-danske-virksomheder-synes-uendelig/
https://www.veltek.dk/medlemsmoeder-om-ab18-og-ny-ferielov/
https://www.veltek.dk/medlemsmoeder-om-ab18-og-ny-ferielov/


Læs mere

TBST barsler med en
digitaliseringsstrategi
På mødet i Branchepanelet for Byggeri kunne TBST præsentere deres
tanker vedrørende en ny digitaliseringsstrategi.

Læs mere

VELKOMMEN til WindowMaster – nyt
medlem af VELTEK og VELTEK Ventilation
Velkommen til WindowMaster A/S, som har meldt sig ind i VELTEK og
VELTEK Ventilation pr. 18. september 2018.

https://www.veltek.dk/ab18-seneste-nyt-fra-tbst/
https://www.veltek.dk/ab18-seneste-nyt-fra-tbst/
https://www.veltek.dk/tbst-barsler-med-en-digitaliseringsstrategi/
https://www.veltek.dk/tbst-barsler-med-en-digitaliseringsstrategi/


Læs mere

Branchen takkede Claus Witt med fornem
afsked
VELTEKs tidligere formand Claus Witt afholdt den 28. september
afskedsreception, hvor mange nuværende og tidligere kollegaer,
kunder og samarbejdspartnere fra branchen var mødt op for at takke
Claus Witt for hans store indsats i branchen gennem næsten fire årtier.

Læs mere

Nyt og forbedret medlemsområde på
veltek.dk
VELTEK-sekretariatet har opdateret og ensrettet medlemsområdet på
veltek.dk

https://www.veltek.dk/velkommen-til-windowmaster-nyt-medlem-af-vores-sektion/
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Læs mere

Skarpt fokus på indeklimaet i vores
bygninger
VELTEK afholdt den 25. september i samarbejde med Teknologisk
Institut og TEKNIQ (FAV) Indeklimaets Temadag 2018, hvor der blev
stillet skarpt på sundhed og indeklima – både i boligerne, skolerne og på
arbejdspladsen.

Læs mere

VELTEK i andre medier
VELTEK er hver måned repræsenteret i
flere forskellige eksterne medier. På
VELTEKs hjemmeside kan du løbende
finde et overblik over hvilke. 

https://www.veltek.dk/nyt-og-forbedret-medlemsomraade-paa-veltek-dk/
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Læs mere

Ny rapport giver
overblik over
kommunernes bygge-
og anlægsinvesteringer
i 2018-2021
De danske kommuner har frem til
udgangen af 2021 planlagt 6.147
kommunale byggeprojekter for 73,6 mia.
kr. viser rapport fra Byggefakta.

Læs mere

Husk at følge VELTEK
på LinkedIn
Hold dig opdateret med de nyeste
nyheder via VELTEKs LinkedIn-profil. Klik
nedenfor for at gå til siden.

Klik her
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LinkedIn
 

Klik her for at framelde dig vores nyhedsbrev
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