
 

….fortsat... 
producenter af grøntsager på 1.200 ha.                                                                                       
Erhvervsklub Fyn byder på mad og drikke til arrangementet. 

Virksomhedsbesøg og golfspil                                                                  
mandag den 27. juni, kl. 15:30-18:30                                                                            
Rønnemosegaard, Krengerupvej 27, 5620 Glamsbjerg                            
(Deltagerbegrænsning på 60 personer) 
Tag med Erhvervsklub Fyn til Vestfyns Golfklubs smukke                 
golfbane i de fynske bøgeskove, og vær med på et anderledes              
virksomhedsbesøg, som kombineres med golfspil for både øvede                    
og nybegyndere.                                                                                                  
Der er mulighed for at gå 9 huller inden arrangementet.                                   
Vær klar ved 1. tee kl.12:00 (kræver DGU kort).                                                                              
De sidste 9 huller tages under arrangementet. 

 

Virksomhedsbesøg                                                                                           
torsdag den 25. august, kl. 15.30-18.30                                                                   
Alumeco                                                                                                                     
Næsbyvej 26, 5000 Odense C                                                         
(Deltagerbegrænsning på 75 personer) 

Alumeco inviterer bag facaden og giver en indsigt i den                     
internationale metalgrossistvirksomhed grundlagt i 1983 med           
hovedsæde i Odense.                                                                              
Alumeco leverer løsninger i aluminium, rustfrit stål, kobber,              
bronze og messing til den metalforbrugende industri.                                                                                                            

 
Heldagstur til Ærø                                                                                      
med besøg på Søby Værft og Rise Bryggeri                                                                        
torsdag den 1. september    
Vi mødes i Fåborg ved Ærø-færgen.                                                                  
Der vil være en deltagerbegrænsning og en mindre egenbetaling.                                                               
Nærmere information følger. 

Virksomhedsbesøg                                                                                     
onsdag den 28. september, kl. 15.30                                                                                     
Kompan A/S                                                                                                                   
C.F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense  
Kompan’s mission er at hjælpe deres kunder med at skabe            
gladere og sundere samfund. Det gør de ved at designe,                   
markedsføre, producere og opføre udendørs legepladser og            
fitnesspladser med en WOW-effekt.  

 
Inspirationstur                                                                                                               
til Lego Group & Lego House, Billund - uge 41 
Der vil være en deltagerbegrænsning og en mindre egenbetaling.                                                               
Dagen starter fra Odense med bus, hvor vi samlet tager afsted til           
Billund.                                                                                                       
Der er drikkevarer i bussen og frokost senere på dagen.                                                                      
Vi forventer at være tilbage i Odense sidst på eftermiddagen.                    
Vi har fået en unik mulighed for at komme ind hos Lego Group               
og få deres historie og senere en guidet rundvisning i Lego House. 

Virksomhedsbesøg                                                                                    
onsdag den 26. oktober, kl. 15.30-18.30                                                                     
REA automatdrejning ApS                                                                                                
Industrivej 2, 5450 Otterup                                                                  
(Deltagerbegrænsning på 50 personer) 
REA automatdrejning ApS serieproducerer dreje- og fræse-emner            
i stål, metaller og kunststof på deres domicil i Otterup.                                                                    
De fremstiller kundespecifikke løsninger tilpasset det aktuelle               
behov, i store som små serier af emner. Deres styrke ligger i et               
moderne, højteknologisk og fleksibelt produktionsapparat med               
den nødvendige kapacitet.  

 
Virksomhedsbesøg                                                                                                  
uge 46                                                                                                                       
Vi planlægger et spændende virksomhedsbesøg, som vi glæder          
os til at løfte sløret for.                  

 
Virksomhedsbesøg                                                                                    
torsdag den 8. december, kl. 15.30                                                                             
Bryggeriet Vestfyen                                                                                              
Fåborgvej 4, 5610 Assens                                                               
(Deltagerbegrænsning på 45 personer)      

Kom med indenfor på et at landets største ”mindre bryggerier” og se           
og hør om, hvordan et mellemstort bryggeri håndterer det at være                  
i en branche domineret af få meget store spillere, men hvor der også   
er mange helt små spillere.                                                                                                 
Mon ikke der bliver mulighed for at teste nogle af produkterne… 

 
Ret til ændringer forbeholdes. 
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Generalforsamling                                                                                                      
tirsdag den 8. februar, kl. 14.00 -15.00                                                                               
Scandic Hotel Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV 
Efter generalforsamlingen er der fælles kaffe, the og kage med              
deltagerne til Nytårskuren.                                                                                
Det er muligt at deltage i begge arrangementer. 

Nytårskur og 40-års jubilæum                                                                           
tirsdag den 8. februar, kl. 15.00                                                                                           
Scandic Hotel Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV 
Erhvervsklub Fyn fyldte 40 år i Corona-året 2021, og det fejrer vi nu             
med indlæg fra en af Danmarks mest markante og indflydelsesrige             
meningsdannere Anne Sophia Hermansen, den dobbelte Danmarks-    
mester i Poetry Slam Sara Hauge og ikke mindst senior- økonom             
Jan Størup, Nordea, der analyserer den ”økonomiske vejrudsigt”.                                                                                                                               
Vi afslører også, hvem af de tre nominerede virksomheder, der får             
årets Erhvervsklub Fyn pris, inden der serveres et traktement efter                 
kokkens fantasi i hyggeligt samvær. 

 
Matchmaking med SDU-studerende                                                               
torsdag den 10. marts, kl. 16.00-18.30                                                                                
SDU, Videnbyen, Cortex Park 26, 5230 Odense 
Blandt de tilmeldte udvælger Erhvervsklub Fyn 10 virksomheder, der får 
mulighed for at deltage med en virksomhedsrepræsentant.                                                           
Der deltager 20/25 interesserede studerende. 
De SDU-studerende kan ved et studentersamarbejde efterfølgende                  
byde ind med løsninger på specifikke problemstillinger og samarbejds-
muligheder i forhold til markedsføring og kommunikation i jeres                            
virksomhed. 

Virksomhedsbesøg                                                                                                        
tirsdag den 29. marts, kl. 16.00-18.30                                                                                         
Hymatik Aps                                                                                                                     
Hvidkærvej 27 A, 5250 Odense SV                                                           
(Deltagerbegrænsning på 30 personer) 

Få indsigt i de kneb, som Hymatik (tidl Rasmus Holbeck Hydraulik) har             
benyttet for at flytte forretningen. Få også gode råd til digital forretnings-   
udvikling ved siden af driften og argumenter for, hvorfor det er vigtigt at 
tænke stort fra begyndelsen. 

 
Netværks-arrangement m. Hans Engell                                                            
mandag den 4. april, kl. 17.00                                                                                          
Scandic Hotel Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV                                                  
arrangeret sammen med ErhvervsKvinder Fyn                                        
(Deltagerbegrænsning på 50 medlemmer af Erhvervsklub Fyn) 

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 tætteste hold og mange år som  toppolitiker og            
medlem af regeringens inderkreds.                                                                                                             
Hans Engell er i dag en af landets mest anerkendte politiske                         
kommentatorer. 

Virksomhedsbesøg                                                                                                      
onsdag den 27. april, kl. 16.00                                                                                           
TUCO Marine Group                                                                                                          
Krogsbjergvej 2, 5600 Faaborg                                                                      
(Deltagerbegrænsning på 30 personer) 

Oplev TUCO Marine Group, en fynsk maritim virksomhed, hvor              
moderne teknologi og materialer kombineres med det bedste                   
håndværk indenfor skibsbyggeri.                                                                    
Vi har fået mulighed for en unik tur gennem produktionen. 

 
Virksomhedsbesøg                                                                                                      
onsdag den 4. maj, kl. 15.30-18.00                                                                                           
BCM Transtech                                                                                                                    
Industrivej 60, 5672 Broby                                                                       
(Deltagerbegrænsning på 60 personer) 

Mød verdens førende leverandør af lager- og håndteringsløsninger            
til bølgepapindustrien. Hør hvordan de bruger deres evner og                 
mangeårige erfaring som totalleverandør til at opfylde kundernes behov 
over hele verden. 

 
Virksomhedsbesøg                                                                                               
tirsdag den 14. juni, kl. 16.00-18.30                                                                                     
Torup Bakkegaard og Orelund I/S                                                                                  
Middelfartvej 105, 5610 Assens                                                                    
(Deltagerbegrænsning på 50 personer)                               
Tag med på landet og besøg Torup Bakkegaard og hør om,                                 
hvordan det, som startede med en aspargesproduktion på 4 ha og lidt    
stalddørssalg, har udviklet sig til en af landets største                
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