
Invitation til 
generalforsamling

VELTEKs bestyrelse og sekretariat inviterer samtlige 
medlemmer til VELTEKs ordinære generalforsamling og 
årsdag. Ud af fagsektionerne afholder Den Eltekniske 

Sektion, Armatur-, Vand- og Afløbssektionen (AVA) og 
VELTEK Varme deres ordinære generalforsamling og 

medlemsmøder om formiddagen. 

Bemærk, fagsektionernes møder kører parallelt. Alene af 
den grund kan det anbefales, at flere kollegaer fra samme 

virksomhed deltager, så vi sikrer at generalforsamlingerne er 
beslutningsdygtige, men også for at få gavn af resten af dagens 

arrangement.

Program
på næste side

VELTEK afholder  
ordinær generalforsamling  
fredag den 21. juni 2019 på  
Copenhagen Admiral Hotel, 
Toldbodgade 24-28, København
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9.30 – 11.00

▶ Registrering

Ordinære 
generalforsamlinger 
og medlemsmøder 
i sektionerne:

LOKALE: Havn III

▶ Den Eltekniske Sektion 
ordinær generalforsamling

▶ Den Eltekniske Sektion 
medlemsmøde – dialogmøde 
med Niels Jørgen Hansen, 
TEKNIQ

LOKALE: The Lounge

▶ VELTEK Varme  
ordinær generalforsamling

▶ VELTEK Varmes 
medlemsmøde – dialogmøde 
om medlemshvervning

LOKALE: Admiral C

▶ AVA Sektionen  
ordinær generalforsamling

▶ AVA Sektionens 
medlemsmøde – dialogmøde 
om nye tiltag

LOKALE: Havn II

▶ VELTEK Ventilation 
Bestyrelsesmøde

11.00 – 11.15

Kaffepause

11.15 – 12.30

LOKALE: Admiral C

▶ VELTEKs ordinære 
generalforsamling

Den digitale udvikling 
forandrer hele verden.  

For at VELTEK fortsat kan opfylde 
nuværende og fremtidige behov, 
stiller bestyrelsen på denne 
generalforsamling forslag om at 
fusionere VELTEK Digital og 
Markedsanalyse ind i VELTEK til 
gavn for alle vores medlemmer.

Per Rømer Kofod,  
adm. direktør VELTEK

12.30 – 13.30

Stående frokost / sandwichbuffet 
i foyéen

13.30 – 16.30

LOKALE: Admiral C

▶ VELTEKs årsdag 
for medlemmer og 
samarbejdspartnere

(se separat program)

Aftenprogram 
for tilmeldte
Traditionen tro afslutter vi dagen 
med en festlig middag med 
underholdning for medlemmer 
og eventuel partner. Der er et 
begrænset antal værelser, så husk 
at booke dit værelse snarest via 
VELTEK-sekretariatet.

Middag og overnatning er for 
egen regning.

Tilmelding og praktiske 
 oplysninger her

19.00

Velkomstdrink

19.15

Inspireret af årstidens udvalgte 
råvarer har SALT køkken 
sammensat aftenens menu. 
En smagsoplevelse, der sætter 
både mad og vin i fokus. 
Under middagen vil der være 
underholdning ved Copenhagen 
Opera Trio – humoristisk opera/
operette.

Natmad – Godnat og tak for 
i aften!
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https://www.veltek.dk/wp-content/uploads/2019/05/Tilmelding-til-VELTEKs-generalforsamling-2019.pdf
https://www.veltek.dk/wp-content/uploads/2019/05/Tilmelding-til-VELTEKs-generalforsamling-2019.pdf

