DANSK FLEXO FORUM

GENERALFORSAMLING
HALVDAGSSEMINAR
16. SEPTEMBER 2021
Trinity Hotel og Konference Center
Gl. Færgevej 30 - 7000 Fredericia

PROGRAM
12:00

Registrering og Frokost

13:00

Generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter 2019 og 2020
3. Forelæggelse af årsregnskab og status for 2019 og 2020 til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent for 2022
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg 2021: Klaus Kromann, Carsten Tychosen
6. Valg af 2 suppleanter På valg: Kim L. Andersen, Anne Grønning
7. Valg af revisor
8. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
Indkommet forslag fra Ole Østergaard, Ehrno Flexible A/S
9. Eventuelt
SEMINAR
Speed-Præsentationer
Nortech Solutions
Nilpeter
Maskiner til meget andet end selvklæbende etiketter
En ”Inspirations”-gennemgang af løsninger leveret til både
en grafiske og andre brancher
UPM Raflatac
Labels - meget andet end bare selvklæbende etiketter
– Et bud på fremtidige krav (bl.a. efter Corona) og behov for labels.

14:00

Fagligt indlæg

Kaffepause

DANSK FLEXO FORUM

PROGRAM
15:30

Mikkel og den
Hvide Verden
Denne aften tager Mikkel Beha os med ud på en
rejse op langs Norges kyst,
med kurs mod polarisen og
øgruppen Svalbard.
I mange år har familien
drømt om at sætte kursen
mod nord. Efter års forberedelse med at klargøre
deres nye ekspeditionsskib, Wallenberg, har de nu
igen kastet fortøjningerne
og er taget ud på eventyr.
De har sat sig for at sejle
så langt mod nord, som de
kan. Derop hvor hvalerne i
vintermørket kommer ind for at spise sig fede i sild, hvor efterårslavtrykkene viser tænder, og alle i familien bliver sat på prøve, når de skal dykke i
iskoldt vand og lære at overleve i Finmarkens ekstreme kuldegrader.
Mikkel Beha vil tage os med på en rejse fra København og ud i vores storslåede nordiske natur, men også derop hvor klimaforandringerne ikke bare
er ord i tykke rapporter, men barsk og synlig virkelighed hvor stigende
temperaturer får isen til at smelte og vejret bliver mere og mere ekstremt.
Dette Mikkel Beha foredrag er både en rejse ind i eventyrets verden, men
også en påmindelse til os alle om, at vi skal passe bedre på vores fælles
klode.

17:00

Hotdogs to go

DANSK FLEXO FORUM

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Firma:
Frokost

Navn:

BEMÆRKNINGER:

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Tilmelding skal ske senest 7. september
2021, meget gerne før, via:
www.danskflexoforum.dk
eller pr. e-mail:
dff@danskflexoforum.dk.
Tilmeldingen er bindende efter den 7.
september, da Dansk Flexo Forum hæfter
for forplejning.
Såfremt du ønsker at overnatte enten før
eller efter seminaret, kan hotellet tilbyde
overnatning til en specialpris på kr. 845,pr. nat. Hotelværelset bookes direkte via
hotellet på telefon 8227 1717 eller e-mail
rec@trinity.dk. Henvis til Dansk Flexo
Forum, når du booker.
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