
Se nyhedsbrevet online her

Et fintunet VELTEK vil skabe mere værdi
for medlemmerne
Per Rømer Kofod ser tilbage på en veloverstået generalforsamling og
årsdag i VELTEK.
 
Læs Per Rømer Kofods leder ved at klikke nedenfor.

Læs mere

Ny struktur og digital retning for VELTEK
Fredag den 21. juni 2019 var producenter, leverandører og grossister
og særligt inviterede fra den tekniske branche samlet på Hotel Admiral,
som i år dannede rammen om VELTEKs årlige generalforsamlinger og
årsdag. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt både en ny
organisationsstruktur og en ny digital retning for foreningen, mens
digitaliseringen gennemsyrede VELTEKs årsdag.

Læs mere

SAVE THE DATE: Medlemsmøde om
VELTEKs nye struktur

https://veltek.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
https://www.veltek.dk/et-fintunet-veltek-vil-skabe-mere-vaerdi-for-medlemmerne/
https://www.veltek.dk/ny-struktur-og-digital-retning-for-veltek/
https://www.veltek.dk/ny-struktur-og-digital-retning-for-veltek/


VELTEK indkalder til medlemsmøde den 25. september på VELTEKs
kontor i Herlev og den 2. oktober i Messecenter Herning i forbindelse
med HI-messen. Her kan medlemmer blandt andet blive gjort klogere på
betydningen og fordelene ved den nye struktur i VELTEK, og hvad den
konkret giver af muligheder for det enkelte medlem.

Læs mere

Alle VELTEK-
medlemmer har nu
adgang til ETIM
Danmark: Få værdi af
adgangen i dag
Tidligere var ETIM Danmark forbeholdt
medlemmer af VELTEK Digital, men efter
fusionen med VELTEK, er ETIM Danmark
nu tilgængelig for alle VELTEK
medlemmer.

Læs mere

Bestyrelsen i VELTEK og i fagsektionerne
konstituerer sig
Alle fagsektionernes bestyrelser har konstitueret sig, mens
hovedbestyrelsens konstituering næsten er faldet på plads.

https://www.veltek.dk/save-the-date-medlemsmoede-om-velteks-nye-struktur/
https://www.veltek.dk/save-the-date-medlemsmoede-om-velteks-nye-struktur/
https://www.veltek.dk/alle-veltek-medlemmer-har-nu-adgang-til-etim-danmark-faa-vaerdi-af-adgangen-i-dag/
https://www.veltek.dk/alle-veltek-medlemmer-har-nu-adgang-til-etim-danmark-faa-vaerdi-af-adgangen-i-dag/


Læs mere

Mads Maymann
Jørgensen indtræder i
AVA-Sektionens
bestyrelse
Mads Maymann Jørgensen er blevet valgt
til bestyrelsen i Sektionen for Armatur,
Vand og Afløb efter den netop
overståede generalforsamlingen i
sektionen.

Læs mere

Download alle præsentationer fra
VELTEKs Årsdag 2019
Her kan du finde og downloade alle præsentationer fra VELTEKs Årsdag
2019.

https://www.veltek.dk/bestyrelsen-i-veltek-og-i-fagsektionerne-konstituerer-sig/
https://www.veltek.dk/bestyrelsen-i-veltek-og-i-fagsektionerne-konstituerer-sig/
https://www.veltek.dk/mads-maymann-joergensen-indtraeder-i-ava-sektionens-bestyrelse/
https://www.veltek.dk/mads-maymann-joergensen-indtraeder-i-ava-sektionens-bestyrelse/


Læs mere

Stor forhåndstilmelding til VVS'21
Uden at trykke på en eneste markedsføringsknap har 85 udstillere
allerede tilmeldt sig VVS'21. Odense Congress Center mærker stor
interesse, og derfor opfordres VELTEKs medlemmer til at tage stilling til
deltagelse snarest. VELTEK-sekretariatet tager meget gerne imod
ønsker til messens centrale tema, som vil blive taget op i messens
komite til efteråret.

Læs mere om tilmelding her

Færre sektioner – Mere VELTEK
VELTEKs generalforsamling har besluttet at sætte en ny retning for
foreningen. For med en ny kontingentstruktur på plads får alle VELTEKs
medlemmer ikke blot mere værdi for medlemskabet, men hele VELTEK
bliver styrket på tværs af fagområderne i foreningen.

https://www.veltek.dk/download-alle-praesentationer-fra-velteks-aarsdag-2019/
https://www.veltek.dk/download-alle-praesentationer-fra-velteks-aarsdag-2019/
https://vvs-messen.dk/
https://vvs-messen.dk/


Læs mere

Skolernes indeklima på dagsordenen på
Folkemødet
Sekretariatet i VELTEK deltog på VELTEK Ventilations vegne på årets
Folkemøde på Bornholm. Her fulgte VELTEK op på indeklimahøringen
fra februar, hvor VELTEK sammen med en række samarbejdspartnere
satte fokus på skolernes indeklima.

Læs mere

Video: VELTEK evaluerer på årets VVS’19
Se VELTEKs video fra VVS'19, hvor Per Rømer Kofod evaluerer messen
og samtidig sender en lille opfordring til interesserede udstillere
vedrørende VVS'21.

https://www.veltek.dk/faerre-sektioner-mere-veltek/
https://www.veltek.dk/faerre-sektioner-mere-veltek/
https://www.veltek.dk/skolernes-indeklima-paa-dagsordenen-paa-folkemoedet/
https://www.veltek.dk/skolernes-indeklima-paa-dagsordenen-paa-folkemoedet/


Se video her

Elektrificeringens indflydelse på
installationsfagene
Ea Energianalyse har for TEKNIQ Arbejdsgiverne gennemført en analyse
af perspektiver for elektrificeringens indflydelse på installationsfagene i
Danmark. Analysen har særlig fokus på, hvad tendenser og politiske
beslutninger kan komme til at betyde for danske installatører, når vi ser
ind i en fremtid med stigende elektrificering af samfundet og den
individuelle opvarmning.

Læs mere

VELTEK i andre medier
VELTEK er hver måned repræsenteret i
flere forskellige eksterne medier. På

https://www.veltek.dk/video-veltek-evaluerer-paa-aarets-vvs19/
https://www.veltek.dk/video-veltek-evaluerer-paa-aarets-vvs19/
https://www.veltek.dk/elektrificeringens-indflydelse-paa-installationsfagene/
https://www.veltek.dk/elektrificeringens-indflydelse-paa-installationsfagene/


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

    

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

Klik her for at framelde dig vores nyhedsbrev

https://www.veltek.dk/pressemateriale/veltek-i-pressen/
https://www.veltek.dk/pressemateriale/veltek-i-pressen/
https://www.linkedin.com/company/veltek/
https://www.linkedin.com/company/veltek/
https://veltek.clients.ubivox.com/archive/937067/share/?launch=email
https://veltek.clients.ubivox.com/archive/937067/share/?launch=facebook
https://veltek.clients.ubivox.com/archive/937067/share/?launch=twitter
https://veltek.clients.ubivox.com/archive/937067/share/?launch=linkedin
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https://veltek.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
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