Invitation til Nytårskur 2015
Slagelse Erhvervsråd har hermed fornøjelsen af igen i år, at invitere medlemmer og
gode samarbejdsforbindelser til den traditionsrige Nytårskur hos Gardehusarerne.
Dato:
Fredag 16. januar 2015
Tid:
Kl. 15.00 – 17.00
Vi har igen i år sat et spændende program sammen, og håber I vil gøre brug
af denne mulighed for at komme og høre om hvordan det nye Slagelse
Erhvervscenter, agter at indfri erhvervslivets mange og høje forventninger og
samtidig benytte den gode lejlighed til, at ønske hinanden et rigtigt godt
Nytår.

Program

Pris:
Det er gratis at deltage
for medlemmer.

Velkomst
Formand for Slagelse Erhvervsråd, Helge Poulsen
Et meget succesfuldt 400 års jubilæum
Chefen for Gardehusarregimentet Oberst T.M. Paulsen vil
fortælle om de mange spændende aktiviteter, som der blev
afviklet i forbindelse med 400 års jubilæum.

150,00 kr. pr. person
for ikke medlemmer.

Hvad skal vi forvente os af 2015?
Borgmester Stén Knuth giver et tilbageblik på det første år
som Borgmester. Hvad var de vigtigste resultater for året der
gik og hvad er pejlemærkerne for det nye år?
Retningen er sat for det fremtidige erhvervsarbejde
Direktør Jens Birk, Slagelse Erhvervscenter vil informere
omkring strategien for det nye erhvervscenter, og hvilke nye
initiativer erhvervslivet kan se frem til.

Sted:
Gardehusarkasernen
Charlottedal Allé 4
Centerbygningen
Parolesalen
4200 Slagelse

Tilmelding:
Senest den 09/01 2015
Til: info@sler.dk

1.

1.

Slagelse Erhvervsråd ser fremad
Formand for Slagelse Erhvervsråd, Helge Poulsen ser tilbage
på et spændende og skælsættende 2014, og ser med positive
øjne frem mod et 2015 hvor der skal leveres til erhvervslivet.

Casino /Officersmessen er åbent fra kl. 14.00 for dem, som gerne vil komme
og netværke med gode kollegaer og venner. Det er til yderst rimelige priser.
Der er begrænset antal pladser så tilmeldinger er efter „først til mølle“.
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