
 

 [Fang læserens opmærksomhed med et citat fra dokumentet, eller brug denne plads til 

at fremhæve nogle nøglepunkter. Du kan trække dette tekstfelt til andre steder på 

siden.] 

 

 

 

 

Derfor skal du være en del af 

Kerteminde Erhvervsforening  

• Du er med til at præge den  

   lokale erhvervspolitik  

• Du bliver en del af et lokalt, 

   professionelt netværk  

• Du kan deltage i 4-5 årlige 

   medlemsarrangementer  

• Du bliver inviteret til relevante 

   arrangementer uden for 

   foreningen  

Nystartede virksomheder deltager 

gratis det første år.  

Støt op om erhvervslivet i 

Kerteminde Kommune – vær med  

i Kerteminde Erhvervsforening 

 

 

 

 

Kerteminde Erhvervsforening 

Strandvejen 6, 5300 Kerteminde 

 

Kerteminde Erhvervsforening  
samler erhvervslivet.  
 

Som medlem af Erhvervsforeningen er du med til at fremme erhvervsudviklingen  

i kommunen på flere forskellige fronter og niveauer.  

 

Kerteminde Erhvervsforening samler erhvervslivet i Kerteminde Kommune,  

skaber og fortæller de gode historier og sikrer, at medlemmernes overordnede  

erhvervsmæssige udfordringer drøftes og løses.  

 

Samtidig skaber Kerteminde Erhvervsforening gennem  

medlemsarrangementer rammerne for et lokalt, professionelt netværk  

og giver inspiration for dig som virksomhedsleder.  

 

Støt op om erhvervslivet i Kerteminde Kommune og bliv medlem i dag.  

Gå ind på www.kertemindeerhvervsforening.dk og tilmeld dig. 



 

 

 

 

Kerteminde Erhvervsforening 
Strandvejen 6, 5300 Kerteminde 

 

 
Kontingentet til Kerteminde 

Erhvervsforening fastsættes årligt  

på generalforsamlingen og tager 

udgangspunkt i antallet af ansatte  

i medlemsvirksomheden.  

 

Kontingentsatserne for 2017/2018 

er ekskl. moms som følger:  

 

Antal ansatte       Årligt kontingent  

0-5                                  500 DKK  

6-50                             1.500 DKK  

Over 50                       5.000 DKK  
 

Nystartede virksomheder får 1 års 

gratis medlemskab  

(CVR nr. registreret inden for de 

seneste 2 år) 

 

 

 

 

 

Kerteminde Erhvervsforening 
Strandvejen 6, 5300 Kerteminde 

 

 
Kontingentet til Kerteminde 

Erhvervsforening fastsættes årligt  

på generalforsamlingen og tager 

udgangspunkt i antallet af ansatte  

i medlemsvirksomheden.  

 

Kontingentsatserne for 2017/2018 

er ekskl. moms som følger:  

 

Antal ansatte       Årligt kontingent  

0-5                                  500 DKK  

6-50                             1.500 DKK  

Over 50                       5.000 DKK  
 

Nystartede virksomheder får 1 års 

gratis medlemskab  

(CVR nr. registreret inden for de 

seneste 2 år) 

 

 

Arrangementer  
Følg med på vores hjemmeside - www.kertemindeerhvervsforening.dk  
 

 
 
• April 2020  

Generalforsamling i Kerteminde Erhvervsforening 
Great Northern 
Tirsdag den 28. april 2020  

 

• August 2020  
Sommerkur 

 

• Oktober 2020  
Virksomhedsbesøg 
nef Fonden 
Tirsdag den 27. oktober 2020  

 
 
 
Kerteminde Erhvervsforening får løbende invitationer til andre både 
spændende og relevante arrangementer som vi deler med vores 
medlemmer på www.kertemindeerhvervsforening.dk 
 
kontakt@kertemindeerhvervsforening.dk • www.kertemindeerhvervsforening.dk 
 

 

 

 

Kerteminde Erhvervsforening 
Strandvejen 6, 5300 Kerteminde 

 

 
Kontingentet til Kerteminde 

Erhvervsforening fastsættes årligt  

på generalforsamlingen og tager 

udgangspunkt i antallet af ansatte  

i medlemsvirksomheden.  

 

Kontingentsatserne for 2019/2020 

er ekskl. moms som følger:  

 

Antal ansatte       Årligt kontingent  

0-5                                  500 DKK  

6-50                             1.500 DKK  

Over 50                       5.000 DKK  
 

Nystartede virksomheder får 1 års 

gratis medlemskab  

(CVR nr. registreret inden for de 

seneste 2 år) 

 

 


