Invitation til Nytårskur 2019
Slagelse Erhvervsråd har fornøjelsen af igen i år at invitere medlemmer og gode
samarbejdsforbindelser til den traditionsrige Nytårskur hos Gardehusarerne
Kom og mød Jakob Nielsen
Vi byder alle velkommen til en hyggelig
eftermiddag, og som traditionen byder
det med et spændende program.
Vi ønsker som altid at tage fat på de
aktuelle politiske temaer og er derfor
glade for at kunne præsentere
Journalist Jakob Nielsen fra Altinget og
ugebrevet Mandag Morgen.

Dato:
Fredag 11. januar 2019
Tid:
Kl. 15.00 – 17.00

Program

Sted:
Gardehusarkasernen
Charlottedal Allé 4
Centerbygningen
Parolesalen
4200 Slagelse

Velkomst
Formand for Slagelse Erhvervsråd Helge S. Poulsen.

Pris medlemmer:
Gratis

Status på Gardehusarregimentet
Chefen for Gardehusarregimentet Oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen vil give
en status på regimenterne i Slagelse.

Pris ikke medlemmer:
Kr. 200,00 pr. person

Den erhvervspolitiske retning
Borgmester John Dyrby kigger tilbage på det første år som Borgmester og
giver sit bud på de politiske pejlemærker i det kommende år.
Hvordan genopbygger vi tilliden?
Journalist Jakob Nielsen fra Altinget og ugebrevet Mandag Morgen, vil give
sit bud på, hvordan tillidskrisen mellem politikere, journalister og vælgerne
er opstået, og hvad der skal til for at genskabe tilliden. Og så også lidt om de
forventede temaer i den kommende FT-valgkamp.

Betaling:
3212 3212484377
HUSK! Skriv Firmanavn
Tilmelding:
Senest den 09/01-2019
Til: info@sler.dk

Slagelse Erhvervsråd siger godt Nytår
Formand for Slagelse Erhvervsråd Helge S. Poulsen kigger tilbage på et 2018
med udfordringer men også med et godt år for de lokale virksomheder.
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.

Willemoesvej 2A - 4200 Slagelse - Tlf. 3045 9565 - info@sler.dk - www.sler.dk – Danske Bank 3212-3212 484 377 – CVR: 30400739

