
Kalender 2. halvår 2018

Praktisk info
• Alle arrangementer er gratis for medlemmer med

mindre andet er nævnt.
• Potentielt nyt medlem? Kom gratis med som gæst
• Tilmelding via hjemmesiden eller på mail
• Spørgsmål, kontakt formand Bjarke Bekhøj på 61 72

71 45 eller bb@compell.dk

Om foreningen
• Forening for alle erhvervsdrivende i

Risskov og omegn.
• Medlemskab koster 1.200,- årligt.
• Minimum 6-8 arrangementer årligt
• Støt erhvervslivet i lokalområdet og

ikke mindst, din egen virksomhed.

Sådan får du mere bil for pengene!
Efter boligen er bilen en af vores største
investeringer med både tab og gevinst.

Biløkonom, bilnørd og bil-ekspert, Kristian Ry
(Direktør og partner i FLEXLEASE.NU) fortæller
dig om alle hemmelighederne fra bilbranchen.

Skal du lease, købe eller leje? Find ud af
hvordan du får den bil du ønsker dig, billigst
muligt.

Der vil efter foredraget være et par lækre biler
til prøvekørsel samt mad og drikke.

Tid: 26. September kl. 16.30 – 18.30
Sted: FLEXLEASE.NU

Dalsagervej 25J, 8250 Egå

Sen-sommerfest for netværket
Vi mødes på Restaurant Fedet til en 3 retters 
menu og masser af netværk og socialt 
samvær. 

Der vil være et par korte netværksøvelser der
sørger for at du lærer nogle nye at kende.

Benyt gerne muligheden for at tage et
potentielt medlem med til netværket.

Tid: 5 September kl. 18.30 – 20.30
Sted: Restaurant Fedet

Fra iværksætter med en ide til etableret forretning og sofa-salg for 50 mio. kr.
For 10 år siden åbnede Jesper Thorup og Christopher Eis butikken BoShop med en drøm om at sælge
unikke designermøbler til skarpe priser og meget er sket siden da ☺

Siden åbningen er der solgt mange tusinde møbler og butikken har haft kæmpe succes, senest med
åbningen af det nye store møbelhus på over 1.500m2 i Risskov.

Der vil være 2 foredrag og derefter mulighed for at
Netværke samt kigge i butikken og blive inspireret.

1) Historien om rejsen fra opstart til millionomsætning.
2) Hør om design og indretning fra deres butikschef Keld

Der er mad og drikke til mødet.

Tid: 22. August 16.30 – 18.30
Sted: BoShop, Ravnsøvej 38, Risskov

Der vil være 20% 
rabat til alle 

medlemmer på 
aftenen.
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Generalforsamling/nytårskur 2019
Vi mødes til nytårsmiddag hos Kählers Villa Dining.

Under middagen bliver der afholdt generalforsamling
og hygget med pakkespil og netværk.

Tid: 10. Januar 2019 18.30
Sted: Kähler Villa Dining

Historien om Letbanen,
fortalt af Letbanen selv.

En historie om et af Aarhus' største
projekter i nyere tid - fokus på processen og
udfordringerne undervejs og arbejdet i et
politisk minefelt.

Rundvisning på banens område med
kontroltårn og værksted, tog m.v.

Max 30 deltagere, først til mølle.

Tid: 25. Oktober kl. 17-19
Sted: Aarhus Letbane I/S

P. Hiort Lorenzens Vej 71-95
8000 Aarhus C

Aarhus tættere på Europa
Der har været skrevet og sagt meget om
lufthavnen. Men fakta er at der pt. er
massive vækstrater i passagertal (40%) og
åbning af flere nye ruter fra både SAS,
Easyjet og flere andre selskaber.

På besøget i lufthavnen vil
lufthavnsdirektør Peter Høgsberg fortælle
både om lufthavnens historie og fremtid.
Samt hvordan det er at være direktør for et
sted mange har en stærk holdning til.

Tid: November (Præcis dato tilgår)
Sted: Aarhus Lufthavn

Generalforsamling og nyvalgt bestyrelse for 2018
7. Juni blev der afholdt generalforsamling for foreningen. På generalforsamlingen blev regnskabet og
formandens beretning godkendt og en ny bestyrelse valgt.

Bjarke Bekhøj, Compell (Formand) – Jeppe Engsig, Sydbank (Næstformand), Torben Seiersen, Seiersen
Revision (Revisor), Martin Sørensen, MS Bolig og Per Bang Danielsen, Sparekassen Kronjylland.


