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 19 medlemmer og 8 gæster deltog i mødet. 
 

 Denne gang gennemgik deltagere en hurtig præsentationsrunde. Denne model kan overvejes til 
andre møder i fremtiden, hvor vi får et pressende program.  

 

 Nyt fra styregruppen:  
- Britta hat fortalt, at næste møde (november) skal bl.a. bruges til valg af den nye styregruppe, 

og derfor blev der afleveret sedler, som de medlemmer der ønsker at stille op til valg, skulle 
udfylde og aflevere tilbage sidste på mødet. 

- Der skal også uddeles 2 priser: årets netværker og årets vært. Der blev også udleveret sedler, 
hvor man skal indstille en kandidat, som også blev samlet op sidst på mødet. Der er stadig 
åbent for input fra medlemmerne til ideer til præmier. 

- Der var også et forslag om at holde julefrokost, som styregruppen foreslår at afholde på en 
hverdag midt på dagen. Idéen fik opbakning, og datoen bliver meldt ud hurtigst muligt.  

- Der bliver også udsendt link til et evalueringsskema, som alle medlemmer bedes udfylde, så 
nuværende og den nye styregrupper får et bedre billede af, hvad der kan gøres bedre.  
 

 Præsentation af Nilpeter: 
Anne Emborg fra Nilpeter fortalte om virksomhedens produkter og erfaringer med at arbejde 
internationalt. Blandt deltagere var der interesse i at høre om samarbejde med lokale 
virksomheder. Svaret på spørgsmålet var, at Nilpeter har ingen fast politik omkring lokale 
samarbejder, og som international virksomhed har de en meget blandet leverandørliste, dog er der 
er en række lokale partnere og leverandører, virksomheden har en god kontakt til.  
 

 Jens Møller holdt oplæg om gode historier, hvor der kom nogle gode ideer til, hvordan man kan 
forbedre sin virksomhedskommunikation. Oplægget var meget generel, men der var flere emner 
(bl.a. sociale medier), som muligvis bliver interessant at gennemgå nærmere i det kommende år.  

 

 Næste møde afholdes den 24. november på Willemoesvej 2C i Slagelse.  
 

 


