
Danish.Care Branchedag 2020 
- Invitation til Generalforsamling og medlemsmøde i Danish.Care

Torsdag den 2. april 2020
Comwell Conference Center Copenhagen, Center Boulevard 5, 2300 København

Kl. 10:00 - 18.00 efterfulgt af mulighed for netværksmiddag

På årets branchedag med generalforsamling og medlemsmøde sætter vi fokus på nogle af branchens mest centrale ram-
mevilkår og muligheder ift. bæredygtighed og klima, regulering og lovgivning, innovation og offentligt-privat samarbejde 
samt fremtidens arbejdsmarked og rigets tilstand. Vi byder velkommen til en dag med inspirerende oplægsholdere, viden, 
netværk og socialt samvær. 

DANISH.CARE GENERALFORSAMLING 2020

  10:00 – 10:30  Registrering

Kaffe og morgenbrød

  10:30 – 12:00   Generalforsamling

Indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen  
fremsendes separat til alle medlemsvirksomheder senest  
tre uger forud for generalforsamlingen.

MEDLEMSMØDE kl. 12:00 – 18:00

  12:00 – 13:00  Frokost

  13:00 – 14:00 

Steen M. Andersen, forhenværende 
generalsekretær i UNICEF Danmark. 

”Hvordan og hvorfor hjælpemiddel-
branchen kan arbejde med verdensmål, 
bæredygtighed og klima”

  14:00 – 14:40 

Thomas Wejs Møller, sektionsleder  
i enheden for medicinsk udstyr i  
Lægemiddelstyrelsen.

”Styrelsens arbejde for hjælpe-
middelbranchen og herunder den nye 
forordning for medicinsk udstyr”

  14:40 – 15:10   Pause 
 

  15:10 – 15:50

Pia Gjellerup, direktør i COI - Center for 
Offentlig Innovation. 

”COI’s understøttelse af innovations-
fokus i det offentliges samspil med  
den private sektor – skal det hele  
altid være nyt?”

  15:50 – 16:20   Pause 

  16:20 – 17:50

Bjarne Corydon, direktør og chef-
redaktør for Dagbladet Børsen og 
tidligere finansminister. 

”Rigets tilstand og fremtidens  
arbejdsmarked”

  17:50 – 18:00

Afrunding ved Morten Rasmussen 

MIDDAG

  18:00 – 18:30  Drinks for deltagere i netværksmiddagen

  18:30 – 21:00  Netværksmiddag

Deltagelse
Deltagelse i generalforsamlingen og medlemsmødet er for 
medlemmer af Danish.Care.

Pris
Generalforsamling: Gratis

Medlemsmøde, inkl. frokost:  Kr. 600 (ekskl. moms)

Middag (ved tilmelding):  Kr. 450 ekskl. (ekskl. moms)  

Tilmelding 
Senest 20. marts via dette link: 
https://podio.com/webforms/23997342/1740738

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

www.danish.care
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