
Handel og Erhverv

INVITATION TIL FYRAFTENSMØDE

Overvejer du generationsskifte 
indenfor de næste 5-10 år?
Hvordan kommer du i gang i god tid – og hvad 
er god tid? Hvordan gør du din butik klar til over-
dragelse? Hvor og hvordan � nder du en eventuel 
a� øser? Hvad med dig selv og din fremtid? Hvilke 
økonomiske og juridiske områder skal du være op-
mærksom på?

Kom til et fyraftensmøde og få svar på nogle af 
de spørgsmål, som du måske går og tumler med 
eller få input til, hvordan du kommer i gang med 
processen.

Mandag den 8. november kl. 18-20.30 
V. Strandsbjrg 4A, Ringkøbing 
ELLER
Mandag den 22. november kl. 18-20.30
på Innovest, Skjern

Her får du gode råd om, hvilke overvejelser der er 
vigtige at gøre sig inden et eventuelt generations-
skifte. 

Der vil blive serveret et let traktement under mødet, 
hvorfor tilmelding er nødvendig senest 5 dage før 
på marianne@handelsraadet.dk eller 2443 1636. 

Arrangementet er gratis. 

Venlig hilsen

De lokale handelsforeninger og 

AFTENENS 
PROGRAM:
Kl. 18 Velkomst 

Annette Spicker Bruhn, Nøglebundtet, 
faciliterer os gennem aftenen, da hun 
har stor erfaring med generationsskifte 
og ejeroverdragelse. 

•  Den personlige afklaring 
v/ Annette Spicker Bruhn, Nøglebundtet

•  Den gode, lokale historie…
Sahl Cykler og Legetøj kommer og 
deler ud af sine erfaringer omkring
generationsskifte, og giver deres gode 
råd videre (kun i Skjern)

•  Juridiske vinkler og opmærksomheds-
punkter v/ advokat Andreas Leidesdorff

•  Økonomiske vinkler og opmærksom-
hedspunkter v/ Partner Revison

Kl. 20.30  Tak for i aften
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ÅBNINGSTIDER: Man-tors. kl. 9.30-17.30 · Fredag kl. 9.30-18.00 · Lørdag kl. 9.30-13.00 · Værkstedet har åbent hverdage fra kl. 8.00-17.00.

E-BIKE TEST- & SERVICECENTER

VESTJYLLANDS
STØRSTE

UDVALG AF

EL-CYKLER

COVID-19!
· MUNDBIND
· HÅNDSPRIT
· ALKOSPRAY
· GUMMI-

HANDSKER

KABINE- ELLER ELSCOOTER
3 ELLER 4 HJUL

SAMT
ROLLATORER
VI FORHANDLER
OGSÅ STOKKE

FRA BLA.:

BATTERIER
TIL EL-CYKLER

TIL FØLGENDE SYSTEMER: 
Bosch · Shimano · Yamaha · Promovec og Bafang

LEJE ELLER KØB
– OP TIL 20,7 AMP.

KOM
OG PRØV
de nyeste
el-løbehjul
fra Segway
Ninebot

VI HAR ALT INDENFOR:


