
         100 års jubilæum             

 

Invitation til Dansk Agroindustris Generalforsamling og fejring af 
foreningens 100 års jubilæum. 

  
6. september 2019, Herning 

Kære Medlem af Dansk Agroindustri 
 
Det er med fornøjelse, at du og din virksomhed inviteres til DAIs Generalforsamling 2019 og 
efterfølgende fest.  

Generalforsamlingen afholdes d. 6. september 2019 i MCH Herning Kongrescenter.  

Vi mødes til frokost kl. 12.00. Herefter har vi Generalforsamlingen samt en både faglig og festlig 
fejring af foreningens 100 års jubilæum. 

Aftenen indledes med velkomstdrink, herefter byder vi på en lækker middag, god underholdning, 
taler og senere spilles der op til dans og fest.  
 

Vi opfordrer alle medlemsvirksomheder til at deltage – vores ønske er, at det bliver en stor fest 
med mange deltagere. Vi håber derfor, I vil invitere hele ledelsesgruppen inkl. ledsager med. 

DAI dækker udgifterne for én deltager med én ledsager pr. virksomhed fra fredag til lørdag.  

For flere deltagere koster det henholdsvis: 

Kaffe, eftermiddagsprogram samt aftensfest   600 kr/person 

Kaffe, eftermiddagprogram, aftensfest samt overnatning i dobbeltværelse 1.200 kr/person  

Kaffe, eftermiddagprogram, aftensfest samt overnatning i enkeltværelse 1.400 kr/person 

Tilmelding senest d. 10. august via Dansk Agroindustris hjemmeside 
http://danskagroindustri.dk/tilmelding-generalforsamling-2019 

med mulighed for at vælge delelementer til og fra. 

Vi glæder os til at se jer! 

Venlig hilsen Dansk Agroindustris Bestyrelse 

 

http://danskagroindustri.dk/tilmelding-generalforsamling-2019
http://danskagroindustri.dk/tilmelding-generalforsamling-2019
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Program: Fredag d. 6. september 

  

12.00 – 13.00 Fælles frokost i MCH Herning Kongrescenter 

13.00 – 15.00 Generalforsamling  

13.00 – 15.00 Ledsagerne har mulighed for at gå en tur i Herning by 

15.00 – 15.30 Fælles kaffepause 

15.30 – 17.30  Fejring af DAIs 100 års jubilæum – tilbageblik og fremtid  

 Blandt andet med Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, der vil give sit bud 

på agroindustriens fremtidige salgskanaler og mulig disruption af 

forretningsmodellerne – skal agroindustri i fremtiden sælge på 

Amazon?  

17.30 – 19.00  Indcheckning på hotellet samt tid til egen disposition 

19.00 – 19.30 Velkomstdrink i MCH Herning Kongrescenter 

19.30 –  Treretters middag med vin, taler og kaffe. 

 Underholdning ved Stand-up’er Mark Le Fevre og musik ved 6-mands 

bandet , Royal Dance Orchestra. 

 

NB Framelding mindre end 8 dage før Generalforsamlingen eller udeblivelse på dagen faktureres 
med et ”NO-SHOW”-beløb på de ovennævnte priser. 

Eventuelle spørgsmål rettes til Julie Lykke Jacobsen, e-mail juj@lf.dk eller tlf. 3339 4021 

 

 

 


