Invitation til Nytårskur 2017
Slagelse Erhvervsråd har fornøjelsen af igen i år at invitere medlemmer og gode
samarbejdsforbindelser til den traditionsrige Nytårskur hos Gardehusarerne
Kom og mød vores nye Finansminister
Vi byder alle velkommen til et spændende program, hvor vi igen i år er stolte
over at kunne præsentere en minister
som hovedtaler, idet Regeringens nye
Finansminister Kristian Jensen har sagt
ja, til at være hovedtaler ved årets
Nytårskur.

Program
Velkomst
Formand for Slagelse Erhvervsråd Helge S. Poulsen.
Hvor står det danske forsvar i 2017
Chefen for Gardehusarregimentet Oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen, vil
give en status på hvor forsvaret er i dag, og hvad fremtiden vil byde på.
2016 var et godt år – nu går vi så med høje forventninger ind i 2017
Borgmester Stén Knuth giver et tilbageblik på et rigtig godt 2016 med vækst
i både beskæftigelse og bosætning samt et blik frem mod valgåret 2017.

Dato:
Fredag 06. januar 2017
Tid:
Kl. 15.00 – 17.00
Sted:
Gardehusarkasernen
Charlottedal Allé 4
Centerbygningen
Parolesalen
4200 Slagelse
Pris medlemmer:
Gratis
Pris ikke medlemmer:
Kr. 200,00 pr. person
Betaling
3212 3212484377
HUSK! Skriv Firmanavn
Tilmelding:
Senest den 03/01 2017
Til: info@sler.dk

Regeringens erhvervspolitiske ambitioner
Finansminister Kristian Jensen folder de erhvervsmæssige fremtidsperspektiver i det nye Regeringsgrundlag ud.
Slagelse Erhvervsråd siger tillykke med et godt 2016 og et endnu bedre 2017
Formand for Slagelse Erhvervsråd Helge Poulsen kigger tilbage på et 2016,
med gode væksttal for vores lokale virksomheder, og ser fremad mod et
valgår, hvor erhvervspolitikken fortsat skal være dagsordenssættende.
Casino /Officersmessen er som traditionen byder det, åbent fra kl. 14.00 for
dem, som gerne vil komme og netværke med gode kollegaer og venner. Det
er som altid til yderst rimelige priser og med hyggegaranti.
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