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Nytårskur onsdag den 8. januar kl. 16.00
Hedensted Kommune inviterer dig til den traditionsrige nytårskur. 

Vi holder nytårskuren i Aale-Hjortsvang minihal. Som noget nyt har vi
arrangeret en paneldebat og vi uddeler Hedensted Kommunes
klimapris for første gang. Der vil også være god tid til at du kan
netværke med lokale kolleger og samarbejdspartnere. Vi håber, at du
sammen med os vil fejre, at vi tager hul på et helt nyt årti. 

Program
• Borgmester Kasper Glyngøs nytårstale
• Niels Fuglsang, Europaparlamentsmedlem - Årets gæstetaler
• Pause - let traktement, netværk og besøg stande med vores
samarbejdspartnere
• Paneldebat 
• Uddeling af Hedensted Kommunes Klimapris 2019
• Uddeling af Hedensted Kommunes Erhvervspris 2019

 
Niels
Fuglsang
Europa-
Parlamentet 

I Europa-Parlamentet sidder Niels Fuglsang i Gruppen for
Det Progressive Forbund af Socialdemokrater og er
medlem af Udvalget om Industri, Forskning og Energi
(ITRE). Han er desuden stedfortræder i Økonomi- og
Valutaudvalget (ECON).

NB
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Hvis du bliver forhindret, så afmeld dig senest den 6. januar kl. 10.00. 
Ved senere afbud, vil du blive opkrævet et no-show fee på kr. 300,-.
 
Vi glæder os til at se dig til et par hyggelige timer.

Information
Dato 
Onsdag den 8. januar
kl. 16.00 - ca. 18.30

Sted 
Aale Minihal
Pogensvej 5
Aale
7160 Tørring
 
Tilmeld dig nu eller
senest 
mandag 6. januar kl.
10.00

https://hedensted-erhverv.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
https://hedensted.nemtilmeld.dk/235/


Tilmeld dig her

Hedensted Erhverv | www.hedenstederhverv.dk | Niels Espes Vej 8 | 8722 Hedensted | Tlf. 79755287
| mail@hedenstederhverv.dk

Frameld dig denne e-mail-liste
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