
Invitation

”Uden os går maskinerne i stå”

Fredag 17. september til
lørdag 18. september 2021

Elektroteknik & Automatiks
97. ordinære

generalforsamling

Hotel: 
Comwell Kellers Park

H. O. Wildenskovsvej 28
7080 Børkop



Kære Elektroteknik & Automatik medlem

Vi vil gerne invitere dig til et par hyggelige netværksdage.

Bestyrelsen har valgt at udsætte generalforsamlingen til 17. september 2021, da 
vi skal passe på hinanden og alle, som ønsker at modtage vaccinen, forhåbentlig 
også har fået den.
I samme forbindelse vil vi gerne inviterer til en hyggelig eftermiddag/aften (med 
ledsager) for jer med overnatning til 18. september 2021.
Her skal Elektroteknik & Automatiks 97. ordinære generalforsamling afholdes for 
medlemmerne (indkaldelse kommer senere).

Imens generalforsamlingen afholdes, er der mulighed for ledsagerne (og medlem-
mer efter generalforsamlingen), at komme rundt på egen hånd. Her anbefaler vi:
• Hvis vejret tillader det, en vandretur i det naturskønne område.
• Adgang til Aqua Spa og Fitness (egenbetaling 350,00 kr. pr. person).

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 17. september 2021

14.30 Indkvartering på hotellet

15.00 Medlemmer:  Generalforsamling samt eftermiddagskaffe.
 Ledsager: Eftermiddagskaffe og rundt på egen hånd.

16.30 Generalforsamling slutter  - Tak for god ro og orden

16.35 Medlemmer og ledsager rundt på egen hånd.
  
18.00 Middag med vin ad libitum

23.00 Natmad

Lørdag 18. september 2021

07.00 Morgenmadsbuffet

10.00 Afrejse  - Farvel og på gensyn

PROGRAM

Kontakt info@elektroteknikogautomatik.dk



PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tilmelding senest 12. august 2021
info@elektroteknikogautomatik.dk

Hotel Comwell Kellers Park
Eftermiddagskaffe, middag med vin ad libitum og natmad
Pris ex. moms (medlem/ledsager)
kr. 0 / 1.125,00.

Aqua Spa og Fitness
Pris ex. moms (medlem/ledsager)
kr. 350,00 / 350,00.

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

Snaremosevej 110, 7000 Fredericia

 
7591 4455

 
Elektroteknik & Automatik Lærlinge Netværk

 
www.Elektroteknikogautomatik.dk


