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At tilpasse for  

at udvikle Nytårskur 2015 

  

Praktiske 

informationer  

Tid og sted 

12. januar kl. 18-20.30 

Festsalen 
Sorø Akademi 

Akademigrunden 8 
 4180 Sorø 

Forplejning og 
underholdning 

Hele arrangementet bliver 
krydret med en stående 

buffet samt underholdning 
af 

Ninna Milner 
Mads Søndergaard 
Morten Ankarfeldt 

Simon Thorsen 

 

Tilmelding 

Af hensyn til traktementet 
skal tilmelding ske til 
nytaarskur@soroe.dk 

 senest den 8. januar kl. 
12.00 med angivelse af 
virksomhed og navn på 

deltagende personer  

  

 

Endnu et år er gået og vi tager hul på et nyt. Vi håber du kan afse tid til at 

markere dette og samtidig benytte lejligheden til at møde det øvrige 

erhvervsliv i Sorø Kommune. 

 

Program for nytårskuren: 

• Velkomst ved Mads Birk Kristoffersen, Formand for Sorø Kommunes 

Erhvervsudviklingsråd  

• Nytårshilsen ved Borgmester Gert Jørgensen 

• Danish Care Technology ved Jens Jørgen Eriksen   

  

I forbindelse med nytårskuren vil formanden for Erhvervsudviklingsrådet give 

en redegørelse for det arbejde rådet har været gennem siden sidste nytårskur. 

Et arbejde der bl.a har resulteret i erhvervsudviklingsstrategi for Sorø 

kommune, version 1.1  

Det er et år side at Gert Jørgensen satte sig i borgmesterstolen for Sorø 

Kommune. Hvad har det betydet og hvad er på vej i forhold til erhvervs-

klimaet i kommunen? 

I forbindelse med nytårskur 2014 tog vi hul på en tradition om at give en lokal 

virksomhed muligheden for at fortælle lidt om dem selv og hvad de laver. 

I år er valget faldet på Danish Care Technology. På deres hjemmeside 

præsenterer de sig på følgende måde ”Danish Care er en R&D (Research and 

Development) virksomhed, som udvikler certificeret udstyr til behandling og 

alarmering ved sygdom og sygdomsanfald”. 

 

Alt i alt et arrangement, hvor der bliver sat fokus på erhvervsudviklingen i 

Sorø Kommune  

 

På gensyn til nytårskuren 12. januar 2015 på Sorø Akademi 


