Fremstillingsindustrien inviterer til Medlemsdag
lørdag den 11. september 2021 på Alsik Hotel i Sønderborg
Lørdag den 11. september 2021 samles medlemmerne af Fremstillingsindustrien (ejere og/eller
direktører med ægtefæller) til året store medlemsdag. Dagen er en helt fantastisk mulighed for at
møde ligesindede i uformelle rammer.
På dagen hører vi om ProjectZero – visionen om et CO2-neutralt Sønderborg. Bagefter skal vi
høre om historien bag Alsik Hotel – den grønne løsning fra bund til top.
Men vi skal ikke blot høre om det, vi skal også opleve det. Formiddagen byder derfor på et
orienterings-”løb”, hvor du kommer rundt på hotellets flotte attraktioner. Og det er naturligvis
oplagt, at turen går forbi hotellets helt fantastiske udsigtsetage.
Eftermiddagen byder på tur i lokalområdet, og her kan du vælge mellem et besøg hos Danfoss
Universe eller en guidet rundvisning på Historiecenter Dybbøl Banke.
Vi slutter dagen af med en festmiddag med efterfølgende dans til bandet ”Barock”.
Arrangementet afsluttes med natmad og overnatning til søndag den 12. september.
Deltagelse i arrangementet er gratis, men der gøres opmærksom på, at der er et begrænset antal
pladser (200), som fordeles efter ”først-til-mølle-princippet”.
Gennemførelse af arrangementet er naturligvis underlagt de på tidspunktet gældende coronarestriktioner som vi vil holde vores deltagere løbende opdateret om.

TID OG STED:
11. – 12. september 2021 på Alsik Hotel, Nørre Havnegade 21-25, 6400 Sønderborg (se mere
her).
Der er forhåndsreserveret et antal værelser fra den 10. – 11. september (standard) - disse
værelser afholdes for egen regning.
PRIS:
Deltagelse i Medlemsdagen er gratis.
For par nr. 2 (Ved mere end én ejer og/eller direktør med ægtefælle fra samme virksomhed)
opkræves et beløb på kr. 3.000,- til delvis dækning af de afholdte udgifter.
TILMELDINGSFRIST:
Tilmeldingsfrist er senest 29. juni 2021. Pladserne fordeles efter ”først-til-mølle-princippet”. Du
tilmelder dig her.

PROGRAM
Kl. 09.00 Ankomst, registrering og morgenmad
Kl. 09.30 Velkomst – og sidste nyt fra Fremstillingsindustrien
v/Formand for Fremstillingsindustrien, adm.dir. Palle Damborg, Jysk Display A/S
og chef for Fremstillingsindustrien Jacob Kjeldsen
Kl. 10.10 ProjectZero – visionen om et CO2-neutralt Sønderborg
v/President Danfoss Heating Lars Tveen, Danfoss A/S
Kl. 10.40 Alsik Hotel – grønne løsninger fra bund til top.
v/ Direktør John Ankjær, Alsik Hotel
Der var lagt stor vægt på at skabe et bæredygtigt byggeri, da Alsik er den del af
Sønderborgs vision om at være CO2-neutral i 2029. John Ankjær fortæller om
tankerne bag hotellet, opstart og drift.
Kl. 11.10 Orienterings-”løb” på Alsik Hotel
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.00 Afgang til Danfoss Universe eller Historiecenter Dybbøl Banke
– bemærk egne biler benyttes
Kl. 13.30 Danfoss Universe (på egen hånd) - Universe | Oplevelsesparken hvor sjov
er en videnskab eller Historiecenter Dybbøl Banke (med guider) - Historiecenter
Dybbøl Banke – Følg i soldaternes fodspor (1864.dk)
Kl. 16.00 Afgang til Alsik Hotel
– bemærk egne biler benyttes
Kl. 16.30 Kaffe/kage og indlogering
Kl. 17.00 Alsik Hotel og Sønderborg på egen hånd
Kl. 18.30 Velkomstdrinks
Kl. 19.00 Middag med efterfølgende dans
Kl. 00.30 Natmad
Kl. 01.00 Festen slutter

