
Invitation

”Uden os går maskinerne i stå”

Fredag 12. juni til
lørdag 13. juni 2020

Besøg Egeskov Slot
samt deltag i
Elektroteknik & Automatiks
96. ordinære generalforsamling

Mødested: 
Egeskov Slot
Egeskov Gade 18
5772 Kværndrup

Hotel:
Hotel Christiansminde
Christiansmindevej 16
5700 Svendborg
Telefon: 6221 9000



Kære Elektroteknik & Automatik medlem

Vi vil gerne invitere dig til et par hyggelige netværksdage.

Dagen starter med et besøg på egen hånd ved Egeskov Slot og Danmarks smukke-
ste have med udstillinger med veteranbiler, motorcykler, og meget andet. Heref-
ter er der picnic i haven (husk at medbringe tøj efter de danske vejrforhold).

Turen går videre til Hotel Christiansminde i Svendborg. Hotellet er beliggende 
lige ud til vandet, og med en storslået udsigt til Svendborg Sund og det Sydfynske 
Øhav. 

Her skal Elektroteknik & automatiks 96. ordinære generalforsamling afholdes for 
medlemmerne (indkaldelse kommer senere).

Imens generalforsamlingen afholdes, er der Ledsagertur til en fynsk vingård, hvor 
der er mulighed for at smage på høsten.

Dagen afsluttes med en 3 retters menu med vin ad libitum under middagen.

Elektroteknik & Automatik betaler for en person pr. medlem. Ønsker du at medta-
ge en ledsager, er det for egen regning.
Vi gør dog opmærksom på, at  generalforsamlingen kun er for medlemmer af 
foreningen.



Fredag 12. juni
10.00 Mødes ved parkeringspladsen ved Egeskov Slot (se markering på kortet)
10.15 Rundt på egen hånd
12.00 Frokost/Picnic (se markering på kortet)
13.15 Kørsel/egen transportmiddel til Hotel Christiansminde i Svendborg
14.00 Indkvartering på hotellet samt eftermiddagskaffe
15.45 Ledsagertur:  Besøg en fynsk vingård og smag på høsten. Der er mulighed 

for at handle i butikken.
15.45 Medlemmer:  Generalforsamling
17.45 Tak for god ro og orden
18.00 Egen tid
19.15 Middag med vin ad libitum
23.30 Natmad.

Lørdag 13. juni
07.00 Morgenmadsbuffet
10.00 Afrejse  - Farvel og på gensyn

PROGRAM

Kontakt info@elektroteknikogautomatik.dk



PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tilmelding senest 6. maj 2020
info@elektroteknikogautomatik.dk

Egeskov Slot incl. frokost/picnic
Pris ex. moms (medlem/ledsager)
kr. 0 / 345,00.

Ledsagertur til fynsk vingård
Pris ex. moms (kun for ledsager)
kr. 175,00

Hotel Christiansminde
Eftermiddagskaffe og middag med vin ad libitum
Pris ex. moms (medlem/ledsager)
kr. 0 / 1.368,00.

Bekræftelse og faktura udsendes umiddelbart efter tilmelding.
Vær opmærksom på, at vi foretager elektronisk fakturering via  
EAN nr. eller mail.

Købmagergade 86, 7000 Fredericia

 
7591 4455

 
Elektroteknik & Automatik Lærlinge Netværk

 
www.Elektroteknikogautomatik.dk


