Kære Medlem med ledsager*
Det er nu 24. gang at København og Omegn er vært for Christiansborgmødet for medlemmer fra alle
afdelinger i hele Danmark med deres *ægtefæller/ partnere og evt. personlige gæster.

Datoen er – Tirsdag d. 6. november 2018 - i Fællessalen på Christiansborg
Indgang til højre for hovedtrappen - indgang C - til sikkerhedstjek og udlevering af ”Navne-mærkater”,
som skal bæres synligt af sikkerhedsmæssige grunde.
Derfor skal navne på alle tilmeldte deltagerere angives på tilmeldingen!
Debatoverskrifterne for landsmødet denne aften er bl.a.:

Aktuel lovgivning – Arbejdsmarkedspolitik – Erhvervs- og Skattepolitik
Hvis du har problemer / emner, som vedrører vores hverdag, er det denne aften, du har
mulighed for at give din mening til kende, og dermed få en debat med politikerne.
Vores dirigent vil igen i år være: Ane Buch, adm. direktør i SMVdanmark.
Politikerpanelet der deltager i år:
De deltagende politikere bliver oplyst efterhånden - følg med på hjemmesiden.

Der er lagt op til at hver enkelt politiker kommer med et indlæg på 5 minutter, herefter vil der
blive lejlighed til at stille spørgsmål samt evt. forslag til panelet.
Det er her, vi har mulighed for at komme med vore ideer og tanker, så grib chancen!
Bindende tilmelding og betaling senest fredag d. 19. oktober til København & Omegn.
kl. 17:00-18:00 i Snapstinget: Spisning af menu, se tilmeldingen (drikkelse for egen regning)
kl. 18:30-21:00 i Fællessalen: Debatmødet med politikerne (incl. 1 øl/vand i pausen)
Rundvisning på Christiansborg vil kun være muligt i dagtimerne, så derfor opfordres hver afdeling, til
selv at arrangere en sådan rundvisning, se mere: www.christiansborg.dk
Samkørsel kan evt. arrangeres, men foregår kun via lokalafdelingerne - ellers kan der være hjælp på
www.rejseplanen.dk
BEMÆRK:
På grund af sikkerhedstjek – Skal I være i rigtig god tid!

Mange virksomme hilsner
p.b.v.
Bente Svendsen
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TILMELDING
BINDENDE tilmeldingsblanket for VK-medlem og *ægtefælle/ partner og evt. gæster til
CHRISTIANSBORG–LANDSMØDE: Tirsdag d. 6.november 2018

Arrangement
SPISNING Kl. 17.00 – 18.00
Deltagere til spisning i Snapstinget, pris incl. 1 glas vin eller 1 øl
eller 1 vand.
Menu: Dansk - Nordisk bufet
MØDET Kl. 18.30 – 21.00
Deltagere til mødet i Fællessalen, incl. 1 øl eller vand i pausen

Antal

Pris a kr.
280,00

50,00

.
SUM at betale - samtidig - med tilmelding til Kbh-afd.

Beløb indbetalt til

Kbh-afd. Bank konto nr. 4448 3128063366

Tilmeldingsblanket til:

Kbh-kasserer Inge Andersen
Mail: ia@finnandersen.dk

SIDSTE TILMELDINGSFRIST:

VIGTIGT - Fredag d. 19. oktober 2018

Transportoplysninger til evt. samkørsel aftales med lokalafdelingerne.

TILMELDTE - Navne skrives med blokbogstaver (til sikkerhedstjek):
Fra VK-lokalafdeling:
Medlems kontakt mail:
Medlems kontakt mobil:
Medlems navn:
Navn:
Navn:
Navn:
Navn:
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I alt kr.

