INVITATION: Medlemsdag

Lørdag den 12. november 2022 samles medlemmerne
af Skib & Båd efter en længere Corona-pause igen

Dato og tid

til medlemsdag – en fantastisk mulighed for at møde
hinanden i uformelle rammer.
Vi starter dagen med en generalforsamling, hvor

Lørdag den 12. november 2022
Kl. 11.00
Sted

bestyrelsen bl.a. fremlægger et forslag til opdaterede

Alsik Hotel og SPA

vedtægter der skaber rammerne for en endnu bredere

Nørre Havnegade 21-25, 8400

og mere aktiv forening.

Sønderborg

Hør en inspirerende peptalk med entertainer og

Har du nogle allergier/særlige

foredragsholder Henrik Svanekiær om bl.a. motivation,
fokus, kundeservice, salg og arbejdsglæde. Hvem
kender begrebet "fokus" bedre end en person, der lever
af at flytte folks fokus? Hvordan får man kunderne til at
efterspørge ens produkt(er) igen og igen? Kan en
virksomhed køre uden glade og tilfredse
medarbejdere?
Efter en velfortjent kaffepause tager vi til Sønderborg
Slot. Her får vi en rundvisning med beretninger om
slottets spændende historie..
Vi slutter selvfølgelig dagen med festmiddag og
efterfølgende dans til bandet Purple Wings. Og
arrangementet rundes af med natmad og overnatning til
søndag den 13. september.
Der er forhåndsreserveret et antal værelser fra lørdag
den 12. november til søndag den 13. november.
Værelserne bookes hos Skib & Båd ved tilmelding, men
er for egen regning og vi fremsender en faktura (kr.
1495,- incl. moms.).

hensyn, tag venligst fat i Anne
Rosted.

TILMELD DIG HER

Skib & Båd afholder udgifterne (bortset fra værelse) for

Praktiske informationer:

én ejer og/eller direktør med ledsager fra hver

Check in lørdag d. 12/11 på Alsik

medlemsvirksomhed. Det er muligt, at flere fra

kan ske fra kl. 15.00

virksomhedens ledelsesgruppe kan deltage mod

Check ud søndag d. 13/11 skal

betaling. Kontakt Anne Rosted for tilmelding af disse.

ske senest kl. 11.00
Parkering foregår enten gratis på

Program for dagen ser ud som følger:

gaderne omkring hotellet eller i P-

Lørdag d. 12. november

huset med direkte adgang til

11.00 - Generalforsamling i Skib & Båd

hotellet til 120 kr. pr. døgn.

12.00 - Frokost

Adgang til Alsik Spa Pool kan

13.00 – Hvordan sikrer vi motivation, fokus,

bookes her. Der afregnes direkte

kundeservice, salg og arbejdsglæde v/ Henrik

med spa’en.

Svanekiær.

Dresscode til middagen: Festtøj

14.45 – Spadsere/bus til Sønderborg Slot
15.00 – Rundvisning på Sønderborg Slot
17.15 – Spadsere/bus tilbage til Alsik

Kontakt

17.30 – Omklædning

Faglige spørgsmål:

18.30 - Middag med efterfølgende dans på Alsik

Frank Bill

01.00 - Natmad

Tlf: 3377 3066

Godnat og tak for i aften

Email: fbi@di.dk

Søndag d. 13. november 2022
08.00 - 10.00 - Morgenmad på Alsik, herefter afgang
Vi glæder os meget til at se så mange som muligt til

Praktiske spørgsmål:
Koordinator
Anne Rosted
Tlf.: +45 3377 3091

endnu en hyggelig medlemsdag!
På vegne af Skib & Båd

Jens Quorning
Formand

Mobil: +45 3123 9646
Email: anrs@di.dk

