
Se nyhedsbrevet online her

Covid-19, Klimapartnerskaber og
genstart af Danmark
Covid-19 ramte officielt Danmark d. 27. februar, og i tiden efter er både
arbejdslivet og privatlivet blevet sat på en prøve, som vi ikke har set
tidligere i mands minde.
 
Læs resten af Per Rømer Kofods leder ved at klikke nedenfor.

Læs mere

Energirenovering af bygningsmassen på
vej? – lad os hæve lixtallet denne gang!
VELTEK roser den politiske ambition om en grøn genstart af
økonomien, når Coronakrisen er aftaget. Men denne gang skal vi kigge
væk fra klimaskærmen, når vi taler om energirenoveringer og i stedet
satse på de tekniske og intelligente installationer.

Læs mere

VELTEK aflyser årsdag og afholder
digitale generalforsamlinger

https://veltek.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
https://www.veltek.dk/covid-19-klimapartnerskaber-og-genstart-af-danmark/
https://www.veltek.dk/energirenovering-af-bygningsmassen-paa-vej-lad-os-haeve-lixtallet-denne-gang/
https://www.veltek.dk/energirenovering-af-bygningsmassen-paa-vej-lad-os-haeve-lixtallet-denne-gang/


VELTEKs bestyrelse har, i lyset af Covid-19-pandemien, besluttet at
aflyse VELTEKs planlagte Årsdag og gennemføre generalforsamlingerne
digitalt den 19. juni som alternativ til fysisk fremmøde.

Læs mere

Anbefalinger fra Regeringens
klimapartnerskaber
12 ud af regeringens 13 klimapartnerskaber har afleveret deres
anbefalinger til regeringen. VELTEK giver her et overblik og fremhæver
de væsentligste sektorer for VELTEKs medlemmer.

Læs mere

VELTEK får plads i Rådet for El- og
Gasteknisk Sikkerhed under

https://www.veltek.dk/veltek-aflyser-aarsdag-og-afholder-digitale-generalforsamlinger/
https://www.veltek.dk/veltek-aflyser-aarsdag-og-afholder-digitale-generalforsamlinger/
https://www.veltek.dk/erhvervslivet-har-afleveret-sine-klimaanbefalinger/
https://www.veltek.dk/erhvervslivet-har-afleveret-sine-klimaanbefalinger/


Sikkerhedsstyrelsen
Erhvervsminister Simon Kollerup har netop givet VELTEK en plads i
Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed. Rådet skal holde VELTEK
orienteret og informeret om den el- og gastekniske udvikling med
henblik på rådgivning af erhvervsministeren. Udnævnelsen sker for en
4-årig periode.

VELTEK søger sektionschef til at stå i
spidsen for AVA-Sektionen
Sammen med Profil Search søger VELTEK en sektionschef til at
varetage medlemmernes interesser overfor de tekniske myndigheder
og på standardiseringsområdet, supportere ETIM Danmark og
servicere AVA-sektionens medlemmer og sekretariatsbetjene
bestyrelserne i samarbejde med resten af sekretariatet. Læs hele
stillingsopslaget her.

Læs mere

https://www.veltek.dk/veltek-soeger-sektionschef-til-at-staa-i-spidsen-for-ava-sektionen/
https://www.veltek.dk/veltek-soeger-sektionschef-til-at-staa-i-spidsen-for-ava-sektionen/


EL & TEKNIK udsættes til januar 2021
Arrangørerne af Danmarks største elfagmesse, EL & TEKNIK, har på
baggrund af den aktuelle situation med COVID-19 og efter samråd med
en lang række udstillere besluttet at udsætte messen til den 26.-28.
januar 2021.

Læs mere

Udstillere bakker op om
messeudsættelse
Messearrangørerne har siden udmeldingen om udsættelsen af EL &
TEKNIK til januar 2021 på grund af Coronavirus kun modtaget positive
henvendelser fra udstillere. Høj sikkerhed kendetegner el-branchen –
også på sundhedsområdet.

Læs mere

https://www.veltek.dk/el-teknik-udsaettes-til-januar-2021/
https://www.veltek.dk/el-teknik-udsaettes-til-januar-2021/
https://www.elogteknikmessen.dk/udstillere-bakker-op-om-messeudsaettelse/
https://www.elogteknikmessen.dk/udstillere-bakker-op-om-messeudsaettelse/


To nye standarder for BIM er udkommet
på dansk
Standarderne skal være med til at lette samarbejdet mellem byggeriets
parter, uanset om man er stor entreprenør eller SMV-underleverandør.

Læs mere

Brug Erhvervsstyrelsens "Brugdata.dk",
når du er i tvivl om, hvordan du må
anvende indsamlet data
Du har sikkert en masse data om dine kunder, medarbejdere og
samarbejdspartnere. Det kan fx være dine kunders købsmønstre, eller
dine medarbejderes kontaktinformation. Men hvad må du bruge de
informationer til? På Brugdata.dk er det let at finde relevant information,
når du er i tvivl om brug af data.
 
Brugdata.dk er et samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen og andre
myndigheder. På brugdata.dk kan du få svar på konkrete spørgsmål
om alt fra indsamling, opbevaring og videregivelse af data til
datasikkerhed og brug af data til kommunikation og markedsføring.

Du finder også henvisninger til konkrete afgørelser, som giver et godt
indblik i, hvordan reglerne skal forstås i virkeligheden. Der er også
skabeloner, der er lige til at udfylde, så du har styr på juraen, når du
laver aftaler med kunder og leverandører om brug af data. Besøg
Brugdata.dk her: www.brugdata.dk

https://www.veltek.dk/to-nye-standarder-for-bim-er-udkommet-paa-dansk/
https://www.veltek.dk/to-nye-standarder-for-bim-er-udkommet-paa-dansk/


Husk at følge VELTEK
på LinkedIn
Hold dig opdateret med de nyeste
nyheder og hjælp VELTEK med at få
vores budskaber og informationer
længere ud ved at følge LinkedIn-
profilen. Klik nedenfor for at gå til siden.

Klik her

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

    

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

https://www.linkedin.com/company/veltek/
https://www.linkedin.com/company/veltek/
https://www.veltek.dk/pressemateriale/veltek-i-pressen/
https://www.veltek.dk/pressemateriale/veltek-i-pressen/
https://veltek.clients.ubivox.com/archive/1010581/share/?launch=email
https://veltek.clients.ubivox.com/archive/1010581/share/?launch=facebook
https://veltek.clients.ubivox.com/archive/1010581/share/?launch=twitter
https://veltek.clients.ubivox.com/archive/1010581/share/?launch=linkedin
http://www.veltek.dk
https://www.linkedin.com/company/10303754/


Klik her for at framelde dig vores nyhedsbrev

https://veltek.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
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