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(Deltagerbegr nsning p 50 personer)

onsdag den 13. januar, kl. 16.00-16.45
De
e Ve d
2021
Hjemme hos jer - i sofaen eller i direkt rstolen.

torsdag den 10. juni, kl. 15.30 1 .00
T
Ba e aa d
O e d I/S
Middelfartvej 105, 5610 Assens

Grundet Covid-19 restriktioner er det ikke muligt at
afholde en Nytårskur, hvor vi kan mingle og fort lle
r verhistorier, som vi plejer s dvanen tro i Erhvervsklub Fyn. Det g r vi igen i 2022.
Men I skal ikke snydes for den del af traditionen, som
er mulig at gennemf re virtuelt. Se
Ja
S
N e e fra Nordea vil på sin s dvanlige
sikre facon guide os igennem året, som vi lige har
sagt farvel til og spå om den konomiske fremtid i
2021. Kig med - bliv klogere - med mulighed for at
stille sp rgsmål. N sten helt som vi plejer.

Tag med på landet og bes g T
Ba e aa d
og h r om, hvordan det, som startede med en
aspargesproduktion på 4 ha og lidt staldd rssalg,
har udviklet sig til en af landets st rste producenter
af gr ntsager på 1.200 ha.
Erhvervsklub Fyn byder på mad og drikke til
arrangementet.
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Med en aflyst Nytårskur bliver vinderen af Erhvervsklub Fyn Prisen 2021 afsl ret og h dret på anden
vis. N rmere information f lger.
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a

AUGUST
V

ed S eed Da

onsdag den 18. august, kl. 15.30-19.00

Scandic Hotel Odense, Hvidk rvej 25, 5250 Odense SV

Networking skal v re sjovt - og give resultater.
Erhvervsklub Fyn sikrer rammerne.
Pr v networking i et nyt format, hvor du i to- og
tremandsgrupper matches med relevante deltagere
og får 15 min. til at skabe v rdi for hinanden.

tirsdag den 9. februar, kl. 15.30 - ca.17.00

SEPTEMBER

Der indledes med kaffe og kage, som du tager med
ind til din plads. Der skal b res mundbind over alt på
n r, når du sidder ned på din plads.
Vi f lger Covid-19 situationen n je og håber ikke, det
bliver n dvendigt at ndre til virtuel gennemf relse.

V

MARTS

Vi skal se NASSAU s nyudviklede klimaport, som
reducerer energiforbruget med 70%, og vi skal
h re om de tanker, der g res for at fastholde
produktionen i Danmark.

Scandic Hotel Odense, Hvidk rvej 25, 5250 Odense SV
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torsdag den 4. marts, kl. 16.00-18.30
SDU, Videnbyen, Cortex Park 26, 5230 Odense
Blandt de tilmeldte udv lger Erhvervsklub Fyn 10
virksomheder, der får mulighed for at deltage med en
virksomhedsrepr sentant.
Der deltager 20/25 interesserede studerende.
Vil I gerne udvikle markedsf ringen og kommunikationen i jeres virksomhed, men ved ikke hvordan I
kommer videre? Så er der for 10 virksomheder
mulighed for at m de relevante SDU-studerende,
som kan byde ind med l sninger på specifikke
problemstillinger og samarbejdsmuligheder.
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torsdag den 25. marts, kl. 15.30-18.00
JEROS A/S - Nyborgvej 8, 5750 Ringe

. Ha
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e

arrangeret sammen med Scandic og ErhvervsKvinder Fyn
(Deltagerbegr nsning: - 50 medlemmer af Erh er sklub F n)

mandag den 12. april, kl. 17.00

Scandic Hotel Odense, Hvidk rvej 25, 5250 Odense SV

Oplev et unikt indblik i dansk politik bag kulissen
serveret med lune og humor af Hans Engell, som i
mere end 40 år har fulgt livet på Christiansborg på
t tteste hold mange år som toppolitiker og
medlem af regeringens inderkreds.
I dag er Hans Engell t t på som en af landets mest
anerkendte politiske kommentatorer.

V

ed be

(Deltagerbegr nsning p 30 personer)

tirsdag den 27. april, kl. 16.00 -18.30
H a A
- Hvidk rvej 27 A, 5250 Odense SV
Få indsigt i de kneb, som H a A (tidligere
Rasmus Holbeck Hydraulik) har benyttet for at flytte
forretningen. Få også gode råd til digital forretningsudvikling ved siden af driften og argumenter for,
hvorfor det er vigtigt at t nke stort fra begyndelsen.
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(Deltagerbegr nsning p 100 personer)

onsdag den 22. september, kl. 15.30
B e Ocea R b c
Adresse oplyses senere.

1 .00

Du kan forvente dig en s rdeles inspirerende
fort lling, når vi bes ger B e Ocea R b c og
h rer om deres Robot Venture Factory forretningsmodel af C a R a e .
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Le a d

Fra den 6.-9. oktober 2021

APRIL
e e

V

(Deltagerantallet er begr nset)

JEROS inviterer ind bag murene for at give
indsigt i, hvordan industrielle opvaskemaskiner til
for eksempel f devareindustri, fastfood, bageri og
konditori produceres, samt hvordan firmaet har
formået igennem sit mere end 55 års virke at v re
en betydelig leverand r til hele verden med en
eksportandel på mere end 85%.

-a a

torsdag den 2. september, kl.15.30
NASSAU D
A/S
Krogagervej 2, 5750 Ringe

S de

(Deltagerbegr nsning p 50 personer)

Ne

ed be

(Deltagerbegr nsning p 40 personer)

-med bes g på S b V
og R e B
e
Med deltagerbegr nsning og mindre egenbetaling.
Dato ikke fastlagt. N rmere information f lger.

Der vil v re en deltagerbetaling
På studieturen bes ger vi de to baltiske lande
Estland og Letland, hvor vi m der sp ndende virksomheder, ser smukke byer, kultur og natur.
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(Deltagerbegr nsning p 40 personer)

onsdag den 27. oktober, kl. 15.30 1 . 0
Sca d a a T bacc G
Assens A/S, Tobaksvej 1, 5610 Assens
Vi bes ger Scandinavian Tobacco Group, der er n
af verdens f rende producent af pibetobak og
producerer i dag årligt ca. 900 tons pibetobak til
omkring 70 lande over hele verden.

NOVEMBER
B ed

e e Je

Ga c

(Deltagerbegr nsning p 50 personer)

tirsdag den 9. november, kl. 15.30
Ga e Ga c
Banev nget 22, 5270 Odense N

ed
1 . 0

På et 10.000 m2 stort område kan vi opleve det
helt unikke Je Ga c
-univers, der bugner af
skulpturer og aktiviteter, der r kker ud i alle afkroge
af verden - fra Mexico til Kina, fra Europa til Kenya.

DECEMBER
V
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(Deltagerbegr nsning p 60 personer)

onsdag den 8. december, kl. 15.30
S
Pa
Seebladsgade 21, 5000 Odense C

1 . 0

Kom med i S
Pa
og oplev den smukke
gamle lagerhals forvandling til Odenses f rste
Street-food mekka med 16 forskellige madboder,
8 kreative erhverv - samt daglige events.

Ret l ændringer forbeholdes

