Ishøj Erhvervsforenings Årsmøde 2018
I N V I TAT I O N
Forandring, udvikling og inspiration
Vil du have dine udfordringer sat i perspektiv, få idéer til forandring og udvikling i din virksomhed samt rørt lattermusklen? Så er muligheden der for at få noget at tænke over, mens du netværker med andre virksomheder fra
Ishøj på årsmødet

Onsdag den 30. maj 2018, kl. 15.30-19.00
hos Beyer Teknik ApS i deres spændende og driftige lokaler på Baldersbækvej 16, 2635 Ishøj.
Sæt dit aftryk på foreningens arbejde
På generalforeningen bliver du opdateret på, hvad der er sket siden sidst, og hvad fremtiden kan bringe for foreningen. Det er her, du kan sætte dit aftryk på foreningens virke.
Vis os hvad din virksomhed laver – tag det med
En vigtig del på årsmødet er muligheden for mini-udstillinger. Igen er der mulighed for at vise lidt af hvad vores
virksomheder byder på. Du kan tage materiale, banners, eller en spændende ting eller produkt med. Det store grej
kan stå udenfor, mindre ting kan være indenfor.
Vær med til fejringen når vi uddeler Ishøj Erhvervspris til en lokal virksomhed
Sidste år blev prisen givet til Jan Beyer fra Beyer Teknik ApS. Hvem skal vi fejre i år? Kom med til overrækkelsen.
Har du et bud, så mail til ava@ishoj.dk inden 7. maj.
Oplæg: bring elitesportens værktøjer ind i dit firma
Årets underholdende oplæg leveres af OL-vinder Søren Holmgren, som fortæller
hvordan du vender dårlige odds til egen fordel ved hjælp af mentale værktøjer fra
sportens verden.
Og Søren ved om nogen, hvad han snakker om. Som 17-årig fik han konstateret
en arvelig sygdom, som ville gøre ham blind indenfor få år og rådet til at tage en
førtidspension.
Søren valgte i stedet at satse på elitesport og er i dag dobbelt OL-guldvinder i
spillet goalball. Efterfølgende har han brugt sine værktøjer fra sportens verden til
at blive en succes i erhvervslivet.
Søren ejer foredragsvirksomheden ”i to i” og med mere end 1000 foredrag i 15
forskellige lande er han i dag blandt Danmarks mest eftertragtede og rutinerede
internationale foredragsholdere.

Alle er velkomne - og tag gerne flere af dine kollegaer og din nabo med.
Vi glæder os til at se jer!

Alt det praktiske
Tid:

Onsdag den 30. maj 2018, kl. 15.00 – 19:00
Dørene åbnes kl. 15.00 – generalforsamlingen starter kl. 15.30

Sted:

Beyer Teknik ApS, Baldersbækvej 16, 2635 Ishøj

Tilmelding:

Gratis deltagelse for alle – tilmelding foregår via:
http://ishojerhverv.dk/arrangementer/aarsmoede-18/

Program
Kl. 15.00
Kl. 15.30
Kl. 16.45
Kl. 17.00
Kl. 17.30

Årsmødet åbner for frit netværk og mini-udstilling
Velkomst ved formand Lars Mouritsen
Generalforsamling
Netværk
Hør hvordan Væksthus Hovedstadsregionen kan hjælpe dig til vækst
Overrækkelse af Ishøj Erhvervspris
Kort pause
Oplægsholder Søren Holmgren ”Alting handler om indstilling”
Herefter frit netværk mv.
Tak for i dag

FAQ
Hvem kan indstilles til Ishøj Erhvervspris?
Ishøj Erhvervspris gives til en virksomhed, der eksempelvis har:
• renoveret eller bygget til, så erhvervsområdet ser bedre ud
• arbejdet særligt for varetagelse af områdets interesser
• aktivt skabt bedre samarbejde mellem lokale virksomheder
• skabt flere nye lokale arbejdspladser
Kender du sådan en virksomhed – det kunne være din egen – så send en mail til Anja Andersen på ava@ishoj.dk
senest den 7. maj 2018.
Hvad hvis jeg ikke er medlem af Ishøj Erhvervsforening?
Du må gerne deltage, selvom du ikke er medlem endnu.
For at blive medlem, se på www.ishojerhverv.dk eller send en mail til erhvervskontoret@ishoj.dk
Må jeg tage en stor ting med fra min virksomhed og vise frem?
Er det større end noget, der kan stå på et bord?
Kontakt Hanne Hylander på tlf. 43 57 72 53 eller
erhvervskontoret@ishoj.dk og aftal nærmere.
Skal jeg tage noget med?
Det bestemmer du selv, men du skal i hvert fald huske visitkort.
Er der noget at spise?
Ganske som vi plejer, er der noget lækkert at spise og drikke.
Er generalforsamlingen ikke bare den kedelige del?
Nej, det er faktisk dér, hvor du er med til at forme fremtiden for din forening.

Ishøj Kommune, Erhvervskontoret
Anja Vorm Andersen
ava@ishoj.dk
43 57 72 08
eller
Hanne Hylander
erhvervskontoret@ishoj.dk
43 57 72 53

