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VELTEK udvikler sig også i 2019 efter
medlemmernes og markedets behov
Per Rømer Kofod kommer i denne leder ind på den netop overstående
VVS'19 og lægger op til den kommende generalforsamling og VELTEK
årsdag den 21. juni.

Læs Per Rømer Kofods leder ved at klikke nedenfor.
Læs mere

Skarpt digitalt fokus på VELTEKs årsdag
VELTEK griber fat om digitaliseringen i den tekniske branche og ser den
fra forskellige vinkler. Oplæg fra IBM, HD Lab, Dansk Industri og
Lemvigh-Müller og paneldebat styret af TV 2 Nyhedernes Cecilie Beck
sætter rammen for et udbytterigt og fagligt relevant arrangement.

Læs mere

VELTEKs generalforsamling sætter
retningen for foreningens fremtid
Når VELTEK afholder ordinær generalforsamling den 21. juni i

København på Hotel Admiral, er der store beslutningsforslag til
afstemning. Generalforsamlingen skal blandt andet endeligt beslutte,
om de tværfaglige sektioner; VELTEK Digital og Markedsanalyse skal
fusioneres ind i VELTEK. Derudover afholder AVA-Sektionen, Den
Eltekniske Sektion og VELTEK Varme sine generalforsamlinger samt
udbytterige medlemsmøder i løbet af formiddagen.

Læs mere

VVS-messen overgår sig selv igen
Barren var sat højt til VVS-messen i Odense Congress Center, og efter
tre dage med rekordmange udstillere slår VVS’19 besøgsrekorden med
hele 9.492 besøgende.

Læs mere

Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen på

messevisit
Som led i samarbejdet med myndighederne havde VELTEK inviteret
Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen (TBST) med på VVS’19 for at besøge
og komme i dialog med nogle af VELTEKs medlemsvirksomheder, der
udstillede på messen.

Læs mere

Ny mand i VELTEKs hovedbestyrelse
Managing Director for Hansgrohe A/S, Thomas Leth, er indtrådt i
VELTEKs hovedbestyrelse.

Læs mere

IC-Meter melder sig ind i VELTEK og
VELTEK Ventilation
VELTEK og VELTEK Ventilation har fået endnu et medlem, idet IC-Meter

har besluttet at melde sig ind i foreningen.

Læs mere

TBST opretter ny digital tilskudspulje
målrettet SMV’er
Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen har på et møde med VELTEKs
deltagelse oplyst om, at der oprettes en ny pulje på 25 millioner kroner,
hvor små og mellemstore virksomheder (SMV) kan søge støtte til
digitalisering.

Læs mere

Weee-direktivet fungerer ikke optimalt i
Danmark
Undersøgelse viser, at op mod 1000 virksomheder i Danmark ikke lever
op til miljøbeskyttelsesloven ved at undlade at betale for at få afskaffet

kasseret elektronisk udstyr, som de har produceret eller importeret.

Læs mere

Center for Markedsovervågning udgiver
rapport om indsatser og resultater i 2018
Center for Markedsovervågning under Sikkerhedsstyrelsen har udgivet
rapporten “Indsatser og resultater 2018”.

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.

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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