Kære medlem .
MENS VI VENTER PÅ AT MØDES I BYEN - KAN VI MØDES I
SKYEN..!
Påbuddet om i videst omfang at blive hjemme og ikke forsamles i grupper over 10 personer har også
tvunget os her i Erhvervsforum til at udsætte en lang række arrangementer - ligesom mødeaktivitet p.t.
ligeledes kun gennemføres per telefon eller on-line. Alle netværksmøder, kurser, workshops , der ligger
før den 28. april, udsættes og I får alle direkte besked så snart nye datoer foreligger!
En af de begivenheder, vi desværre har måttet udskyde er Erhvervsforums generalforsamling, der er
flyttet fra 23. april til en ny bekræftet dato den 29. maj. Brian Mikkelsen er fortsat vores taler til det
indledende debatmøde. Da han som bekendt samtidig er dybt involveret i de nuværende forhandlinger
om bl.a. hjælpepakker til erhvervslivet, er vi fuldt garanteret en spændende debat. Alle tilmeldte er 'flyttet
over' på ny dato, og vi håber endnu flere vil melde ind.
Som antydet arbejder vi p.t. på højtryk for at kunne tilbyde et relevant alternativ til de udsatte fysiske
kurser og workshops! Erhvervsforum har således indgået aftaler om udvikling af skræddersyede kurser,
der kan bidrage med inspiration, læring og værktøjer til at håndtere den nuværende for mange svære
situation - og ikke mindst tiden der følger.
Mere information vil blive udsendt i løbet af de nærmeste dage, dog kan vi sige at det første kursus i
denne række vil foregå (online) den 31. marts kl. 15.00-17.00 og de øvrige i løbet af april!
Vi glæder os til at se jer i skyen, og endnu mere 'in person'!
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