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Nytårs hilsen

Besøg hos HJ Gruppen

Generalforsamling

Ost og portvin

NUMMER 6

En god lang juleferie er slut og der er igen fuld gang i hjulene.
I Hashøj Erhvervsnet planlægger vi forårets program, og vi håber på god
opbakning til arrangementerne. Vi planlægger 4 møder om året, men kom til
generalforsamlingen hvis du ønsker flere møder. Du er også meget velkommen
til at sende forslag til emner til mødeaftenerne.
Første møde i foråret vil blive afviklet den 27. Februar kl. 19.00 hos HJ gruppen
i Dalmose, Lundsgårdsvej 5, 4261 Dalmose. Her vil Henrik fortælle om sin
virksomhed, og vise lidt rundt. HJ Gruppen er placeret centralt på Vestsjælland
og består i dag af fire stærke virksomheder, der er samlet under samme hat –
eller hjelm. Vi tilbyder en række ydelser inden for byggeri, transport og
kloakservice. Vi er leveringsdygtige i bl.a. jord- og beton-arbejde, belægning,
levering af grus og sten, tv-inspektion af kloak, salg af genbrugsmaterialer og
alle typer af murerarbejde. Kundekredsen er fordelt over hele Sjælland. Denne
har mange forskelligartede forespørgsler og opgaver.
Under kaffen vil der være rig mulighed for at netværke med kollegaer.
Generalforsamling fastsat til den 27. marts kl. 18.00 i Dalmosehallen. Der
indledes med spisning (mørbradgryde) og efterfølgende generalforsamling. Alle
ikke medlemmer betaler 50,- kr. for spisning. Herefter indlæg af Direktør
Michael Birkedal fra Sj – Medier.
Vi sluttede 2018 med en aften på Atkærcentret hvor vi havde inviteret til en
aften i osten og portvinens navn. Aftenen blev guidet af Henrik fra ostebørsen
som fortalte om de 6 forskellige oste vi skulle smage, og Anne-Mette fra
portvinsloftet om fortalte om de tilhørende portvine. Det blev en aften hvor vi
systematisk blev ledt gennem de forskellige oste med dermed tilhørende
portvine. Til slut var der mulighed for at købe portvine af portvinsloftet.
Som et led i at skabe større synlighed i vores lokalområde, er det hensigten
løbende at præsentere lokale virksomheder.

Boesgård Data ApS

Boesgård Data har været en del af lokalsamfundet siden 1984. I 1994 stiftede
Niels Jørgensen Boesgård Data ApS, derfor kan der i år fejres 25 års jubilæum,
dette vil blive fejret fredag den 5 april fra 14.00 – 17.00 hvor der vil være åbent
hus for venner og forretningsforbindelser.
Boesgård Data servicerer alle former for kunder, med både salg af nyt udstyr.
Fra serverer over bærbar til printere og netværk. Mangler kunden et
økonomisystem kan vi tilbyde Uniconta, med vi yder også service på såvel C5,
E-conomic og Admiral.
Vi har også mulighed for at hjælpe firmaer med bogføring og evt. afløsning i
ferier og ved sygdom.

Kontingent 2019
Hashøj Erhvervsnetværk
Mindelundsvej 19
4200 Slagelse

Kontingent for 2019 er 800,- kr + moms
Husk at melde dig ind i Hashøj Erhvervsnetværk – få skabt lokale
kontakter og bliv mere synlig.
Tilmelding til en fra bestyrelsen. Eller på mail nj@boesgaard.dk

