
Invitation til Generalforsamling 2019 
og medlemsmøde i Danish.Care
Onsdag den 10. april 2019
Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby

Kl. 13.00 – 18:00 med mulighed for efterfølgende middag og overnatning

På årets generalforsamling og medlemsmøde sætter vi fokus på ledelse, udvikling, 
viden og netværk inden for den danske branche for hjælpemidler og velfærdsteknologi. 
Vi byder velkommen til en dag med inspirerende oplægsholdere og socialt samvær.  

GENERALFORSAMLING 2019 
  13:00 – 14.30

Ordinær generalforsamling 2019 i Danish.Care – Branchen 
for hjælpemidler og velfærdsteknologi. 
(Indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen  
fremsendes separat til alle medlemsvirksomheder senest  
3 uger forud for generalforsamlingen)

  14:30 – 15:00

Pause og netværk

MEDLEMSMØDE kl. 15:00 – 18:00

  15:00 – 15:20

Velkommen og præsentation af den nye Brancheanalyse 
2019, udarbejdet for branchen af Damvad Analytics.

  15:20 – 16:10 

Søren Holmgren: ”Alting handler om indstilling”  
– om motivation, præstation og livsglæde. 

Søren underholder og smitter tilhørerne med motivation og 
begejstring og deler konkrete værktøjer til selv at skabe ud-
vikling og forandring. Søren Holmgren er blind og fortæller i 
foredraget om hvordan han fandt vej til succes i erhvervslivet 
og til to OL-guldmedaljer med sit handicap.

  16:10 – 16:40 

Pause og netværk

 

  16:40 – 17:55 

Nils Villemoes: ”Bøvl  
– et foredrag om ledelse” – om ledelse, strategi og organisa-
tionsudvikling. Nils er en af Danmarks mest underholdende 
og populære foredrags holder 
om ledelse. Men ledelse er 
ikke altid så let, som det lyder 
– tværtimod er det ofte ret 
bøvlet, og selvom livet er bøv-
let, er det samtidig bøvl, der 
medfører, at vores liv ikke går 
hen og bliver meningsløst og 
tomt. Men spørgsmålet er, om 
der er bøvl nok til os alle?

MIDDAG

  18.15 Fælles branchemiddag.  
 Kræver tilmelding. 

Pris og deltagelse

Generalforsamling: gratis 

Deltagelse i medlemsmøde: kr. 500

Deltagelse i middag: kr. 545   
(3 retter inkl. to glas samt kaffe og sødt)

Overnatning på Hotel Vejlefjord: kr. 950  
i enkeltværelse (inkl. morgenbuffet) 

Generalforsamlingen og medlemsmødet er kun  
for medlemmer af Danish.Care 

Tilmelding 

Senest 2. april via dette link: 
https://podio.com/webforms/22380228/1575212

Kontakt

Mette Prip Lundegaard, mpl@danish.care 2327 4795 
Morten Rasmussen, mr@danish.care, 2738 7832

www.danish.care
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