
INVITATION | ÅRSMØDE 2013

EN VERDEN I BEVÆGELSE
- Hvilken retning vælger du?

ÅRETS ERHVERVSEVENT I HORSENS

Vi lever i en verden i konstant bevægelse og må 
hele tiden træ!e valg, som alle har ind"ydelse på, hvor vi 
bevæger os hen. Kigger vi indad og optimerer den måde, 
vi gør tingene på, eller kigger vi mod den foranderlige 
verden og søger nye muligheder? 

Torsdag den 11. april  2013 kl. 17.00 - 22.30

ÅRSMØDEPARTNER 2013



Christian S. Nissen 
fortæller om 
betydningen af 
sammenhæng imellem 
virksomhedens  
bærende idéer 
og interne 
omstillingsbehov. 

Hvad er succes-
kriterierne, og hvordan 
sikrer vi udvikling i 
organisationen? 

CHRISTIAN 
S. NISSEN
Tidl. generaldirektør i DR, 
Rigshospitalet mv.

MENU

FORRET
Terrine af scampirejer, syltede grønne asparges og kål, hertil rogncreme med havtorn, 
syltet rødløg, dildmayonnaise og forårsurter

HOVEDRET
Langtidsstegt #let af ungdyr med persille-parmesan crust, selleripuré med brunet smør, 
æble og honningglaserede, spæde gulerødder, hvidløgsstegte bøgehatte, karto!elroulade 
med hytteost og spinat samt kalveglacé med tyttebær

DESSERTBUFFET

Vin ad libitum under middagen samt en øl efter Årsmødet

PROGRAM 

17.00 Ankomst Hotel Opus Horsens
17.30 Velkomst | Bestyrelsesformand Poul Ulsøe
17.40 Forret
18.00 Generalforsamling 
19.00 Pause  
19.30 Hovedret
20.15 Tale | Borgmester Peter Sørensen
20.30 Pause - ny bordplan
21.00 Dessertbu!et 
21.30 Debat | Hvilken retning vælger du? Christian S. Nissen vs. Tania Ellis
22.30 Networking og en øl

PETER 
SØRENSEN
Borgmester Horsens

POUL  
ULSØE
Bestyrelsesformand  
BusinessHorsens

TANIA  
ELLIS
Forfatter, foredragsholder 
og erhvervsinnovatør

Tania Ellis demonstrerer 
de mange forskellige 
måder, hvorpå 
virksomheder og 
organisationer udvikler 
innovative løsninger 
rettet mod nye 
samfundsbehov. 

Hvordan revolutionerer 
vi den måde, vi  
tænker, lever og 
arbejder på?

Nye tider skaber 
nye behov - og nye 
behov kræver nye 
løsninger

Det handler om 
selvudvikling 
og interne 
forandringer
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KAMPAGNER

1. Skaf et nyt medlem og kom gratis med til Årsmødet 2013
      Skaf et nyt medlem til BusinessHorsens inden onsdag den 3. april 2013 og kom gratis med  
      til Årsmødet 2013 | Angiv koden [ VEN + navnet på din ven] under kommentarer ved tilmelding

2. Meld dig ind idag og kom gratis med til Årsmødet 2013
      Meld dig ind i BusinessHorsens inden onsdag den 3. april 2013 og kom gratis med til  
      Årmødet 2013 | Angiv koden [ NYT MEDLEM] under kommentarer ved tilmelding

      Kampagnerne kan ikke kombineres 
 
 

PRAKTIK

DATO Torsdag den 11. april 2013  
 kl. 17.00 - 22.30 

STED Hotel Opus Horsens  
 Egebjergvej 1 | 8700 Horsens 

PRIS For medlemmer af  
 BusinessHorsens: 495 kr. pr. person
 Der er ingen betaling, hvis du kun   
 ønsker at deltage i den ordinære
 generalforsamling kl. 18.00 til 19.00   
 (tilmelding stadig nødvendig) 

Tilmeld dig via www.businesshorsens.dk
Tilmeldingsfrist onsdag den 3. april 2013 
Efter denne frist er tilmeldingen bindende
Ved spørgsmål kontakt Sabina Svane  
sas@businesshorsens.dk | +45 78799909

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen
Poul Ulsøe | Bestyrelsesformand BusinessHorsens


