
Program for fredag den 3. maj 2019
Kl.   8.30 Vi mødes på Hedensted Golfklub,  
   Rindbækvej 8, 8722 Hedensted
Kl.  8.40 Vi får et oplæg fra en virksomhedsleder
Kl.   9.00 Vi slår ud - og netværker på banen
Kl. 13.30 Vi samles i restauranten til sandwich og øl/vand
Kl. 14.00 Præmieuddeling - glæd dig! 
Kl. 14.30 Tak for i dag...

Du inviteres hermed til at spille en runde sammen med Code of Care Hedensted.
Vi er en række virksomhedsledere, der tager et socialt ansvar i vores virksomheder, og vi vil 

gerne inspirere andre lokale virksomheder til også at tage et socialt ansvar.
Kom med til en hyggelig dag med gode snakke - og scor Hole in One i forhold til, 

hvordan socialt ansvar kan give mening i din virksomhed.

LAD OS SLÅ ET SLAG

Golf og netværk for alle
Uanset om det er første gang på golfbanen eller du  
allerede er etableret golfspiller, så har du muligheden 
for at møde andre erhvervsledere med golf som
omdrejningspunkt.
- Er du nybegynder får du en grundig introduktion og 
efterfølgende mulighed for at afprøve dine evner på 
en rigtig golfbane.
- Er du allerede golfspiller indbydes du til at spille på 
Hedensted Golfklubs smukke 18-hullers bane.
Så kom og få en inspirerende dag i smukke 
omgivelser med andre virksomhedsledere.

TILMELD dig med navn og DGU nr. ved at klikke på 
linket her, inden den 25. april 2019, eller send en mail 
til Lene Rosendal - Lene.Rosendal@Hedensted.dk
ved spørgsmål ring til Lene på 2466 0183.
Der er begrænset antal pladser,  så tilmelding er først 
til mølle.
Det er gratis at spille med 
- dog er der et NoShowfee på 300,- kr.

Kære virksomhedsleder 

...for det sociale ansvar…

Vi ses til en 
dag med højt humør
- for både golfere og 

ikke golfere ;-)

Rindbækvej 6, 8722 Hedensted  


