Kjære medlemmer

24. januar 2015

Norsk Renseri- & Vaskeriforening og Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn
innkaller herved til
Generalforsamlinger og faglig program
Scandic Holmenkollen Park Hotel, Oslo
19. – 22. Mars 2015
Endelig – Det er igjen tid for å tenke på Generalforsamlinger, faglig påfyll og hyggelig samvær
sammen med våre medlemmer og leverandører. NRV og NVK har derfor gleden av å invitere
dere alle til årets arrangement, som vil gå av stabelen i tidsrommet torsdag 19. til søndag 22.
mars 2015. I år skal vi være på Scandic Holmenkollen Park Hotel, Oslo. Som vedlagte
program viser, har vi i vår travle hverdag fortsatt satset på å avvikle det formelle
programmet i løpet av to dager – fredag og lørdag. For de som ønsker det, kan oppholdet
forlenges med ankomst torsdag, og om ønskelig kan oppholdet vare fram til søndag.
Torsdag formiddag inviterer Stil Tekstilservice AS til vaskeribesøk i Ski. Vaskeriet har
installert nytt vaskeanlegg for matter med alt tilhørende utstyr og har gjort betydelige
oppgraderinger.
Leverandørene inviterer til stor leverandørutstilling i Valhall på hotellet. Vi har satt av rikelig
med tid til besøk i utstillingen på fredag. I tillegg arrangerer vi Get Together Party i Valhall
torsdag kveld med mat og drikke og sosialt samvær i utstillingsområdet.
NVK avholder sin generalforsamling fredag formiddag og NRV avholder sin generalforsamling
fredag ettermiddag.
Det faglige programmet for vask går som vanlig på fredag, denne gang med fokus på
leverandørenes utstilling og nytt om maskiner, utstyr, kjemikalier, tekstiler m.m. I tillegg har
vi satt av tid til to interessante sesjoner med faglig påfyll.
Fredag kveld blir det som tradisjonen tilsier en storslagen festaften, med velkomstcocktail,
prisutdelinger, festmiddag, kaffe/avec, bar og dans til ut i de små timer. Etter renseribesøk
og faglig program for renserne lørdag den 21. mars, vil dagen avsluttes med en utflukt til
Lyse Gård i Sørkedalen med middag og underholdning.
NRV og NVK skal gjøre sitt ytterste for at alle skal kunne nyte noen avslappende, men også
forhåpentlig faglig nyttige dager. Vi håper flest mulig kan sette av tid til denne årlige
fellessamlingen i bransjen. Benytt gjerne anledningen til å invitere med deres kunder og
forretningsforbindelser.

Generalforsamling og årskonferanse 2015
Scandic Holmenkollen Park Hotel
Torsdag 19. – Søndag 22. mars

Foreløpig program
Torsdag 19. mars
Individuell ankomst
1230 – 1330 Lunsj i hht påmelding
1300 – 1530 Vaskeribesøk hos Stil Tekstilservice AS i Ski
Bussavgang kl 13:00 med returavgang fra Ski kl 14:45
1900 – 2300 Get Together Party i Leverandørutstillingen i Valhall.
Mat, drikke og underholdning.
Fredag 20. mars
0630 – 1000 Frokost
0930 – 1030 Generalforsamling NVK
1030 – 1200 Besøk Leverandørutstillingen
1200 – 1300 Lunsj
1300 – 1320 Vaskeribransjen sett fra kundens ståsted v/Bente Rognlien, Hygienesykepleier
1320 – 1400 Foredrag og underholdning v/Vidar Hansen, Mentalist
1400 – 1600 Besøk Leverandørutstillingen
1530 – 1600 Kaffe og kake
1600 – 1700 Generalforsamling NRV
1700 –
Sosialt samvær og mingling
1930 –

Velkomstcocktail, festmiddag, dans

Lørdag 21. mars
0730 – 1200 Frokost
1000 – 1600 Renseribesøk hos Fagerborg Renseri AS i Lillestrøm og Arne W. Nilsen
Tepperenseri AS / Norrøna Vask AS i Moss. Lunsj underveis
1600 –

Sosialt samvær og mingling

1800

Utflukt til Lyse Gård i Sørkedalen med middag og underholdning
Bussavgang kl 1800, retur ca 2300.

Søndag 22. mars
0730 – 1200 Frokost, intet program, individuell hjemreise

Generalforsamling og årskonferanse 2015
Scandic Holmenkollen Park Hotel
Torsdag 19. – Søndag 22. mars

Faglig program
Torsdag 19. mars
Bedriftsbesøk Vaskeri

1300 – 1530 Vaskeribesøk hos Stil Tekstilservice AS i Ski

Fredag 20. mars
Faglig program vask

1030 – 1200 Leverandørutstilling i Valhall
1200 – 1300 Lunsj
1300 – 1320 Vaskeribransjen sett fra kundens ståsted v/Bente Rognlien, Hygienesykepleier
1320 – 1400 Foredrag og underholdning v/Vidar Hansen, Mentalist
1400 – 1600 Leverandørutstilling i Valhall

Lørdag 21. mars
Bedriftsbesøk Renseri

1000 – 1600 Renseribesøk hos Fagerborg Renseri AS i Lillestrøm og Arne W. Nilsen
Tepperenseri AS / Norrøna Vask AS i Moss.

