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Invitation til Nytårskur 2020 

Slagelse Erhvervsråd har fornøjelsen af igen i år at invitere medlemmer og gode 

samarbejdsforbindelser til den traditionsrige Nytårskur hos Gardehusarerne 

 

Christian Have 

”En vigtig mission for mig er, at få det brede 
spektrum af erhvervs- og kulturaktører til at 
forlade deres komfortzone. Til at tænke nye 
tanker og generere nye ideer. Til at indse 
potentialet i at samarbejde med aktører og 
institutioner, man hidtil har været skeptisk 
overfor. Det er netop i krydsbefrugtningen af 
det kreative og kommercielle, at potentialet 
er allerstørst. Naturligvis for de involverede 
parter, men så sandelig også for samfundet 
som helhed.” 

 

Program 

Velkomst 
Formand for Slagelse Erhvervsråd Helge S. Poulsen.  
 
Status på Gardehusarregimentet 
Chefen for Gardehusarregimentet Oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen vil som 
traditionen byder det, give en status for vores stolte regimenter i Slagelse. 
 
Den erhvervspolitiske retning 
Borgmester John Dyrby kigger tilbage på året 2019, og giver sit bud på de 
politiske pejlemærker for det kommende år 2020. 
 
Det kreative Danmark – Christian Have 
Hvis du troede, at "de kreative erhverv" primært var et begreb, der 
dækkede over din tantes keramiske udfoldelser og billetsalget i den lokale 
biograf, så er tiden inde til at vise en helt ny rulle på det indre filmapparat. 
 
Slagelse Erhvervsråd siger godt Nytår 
Formand for Slagelse Erhvervsråd Helge S. Poulsen ser tilbage på 2019, som 
har stået i det erhvervspolitiske limbos tegn, og frem mod et 2020 med en 
forhåbning om flere erhvervspolitiske initiativer og efterfølgende aktiviteter. 
 
 

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.  

 

Dato: 
Fredag 10. januar 2020   
 
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 08/01-2019   
Til: info@sler.dk 
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