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DANSK ERHVERV

Arbejdsgiver
Indmeldelsesskema
Udfyld felterne nedenfor – eller på www.danskerhverv.dk under ”Medlemskab og netværk”, hvis du foretrækker at udfylde
indmeldelsesskemaet elektronisk.

Faktura e-mail:

1. VIRKSOMHEDSDATA

2. KONTAKTPERSONER
Information om virksomhedens indehaver/administrerende direktør.

FORTSÆTTER →

Hvem kan Dansk Erhverv kontakte om økonomi (f.eks. økonomichef el. lign.)

Hvem kan Dansk Erhverv kontakte i HR-anliggender?

Firmanavn: CVR-nr.:

Firmaadresse: Postnr. og by:

Telefonnr.: Hjemmeside:

Virksomhedens e-mail:

Titel: E-mail:

Navn: Direkte nummer/mobilnummer:

Er ovenstående kontaktperson i forhold til medlemskabet af Dansk Erhverv? (sæt kryds)

Hvis nej, så anfør venligst anden primær kontaktperson i forhold til medlemskabet af Dansk Erhverv:

Titel: E-mail:

Navn: Direkte nummer/mobilnummer:

Titel: E-mail:

Navn: Direkte nummer/mobilnummer:

Titel: E-mail:

Navn: Direkte nummer/mobilnummer:

Ja Nej
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3. MEDLEMSKAB AF FORENINGER, ORGANISATIONER ELLER LIGNENDE

4. KONTINGENTGRUNDLAG
Nyetablerede virksomheder skal benytte budgetteret lønsum og antal medarbejdere.

FORTSÆTTER →

Er virksomheden medlem af en brancheforening?

Nej Hvis ja, hvilken:

Er virksomheden del af en markedsføringskæde, indkøbskæde, koncern eller lign.?

Nej Hvis ja, hvilken:

Er virksomheden medlem af andre organisationer under Dansk Arbejdsgiverforening?

Nej Hvis ja, hvilken:

Er der tale om overførsel fra anden organisation under Dansk Arbejdsgiverforening?

Nej Hvis ja, hvilken:

Anfør venligst antal medarbejdere i foregående kalenderår omregnet til fuldtidsansatte. Antal:

Anfør venligst antal beskæftigede personer i september måned foregående kalenderår 
(antal ansatte – ikke omregnet til fuldtidsansatte).

Antal:

Anfør venligst lønsum fra foregående kalenderår. Lønsum:

5. OVERENSKOMSTFORHOLD

Har virksomheden overenskomst med HK, 3F eller andre forbund?

Nej Hvis ja, hvilke:

Har virksomheden modtaget overenskomstkrav fra HK, 3F eller andre forbund?

Nej Hvis ja, fra hvilket forbund?:

Har virksomheden modtaget konfliktvarsel fra HK, 3F eller andre forbund?

Nej Hvis ja, fra hvilket forbund?:

Hvornår:

Hvornår:
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FORTSÆTTER →

Ovenstående vilkår accepteres (dato):

Firmastempel og underskrift:

5. ACCEPT AF VILKÅR

1) Jeg accepterer Dansk Erhverv Arbejdsgivers vedtægter samt kontingentregulativ som grundlag for kontingentopkrævningen.

2) Som medlem af Dansk Erhverv må det påregnes, at der lejlighedsvis udsendes e-mails om medlemsmøder, hvor

der kan forekomme krav om deltagergebyr.

3) Dansk Erhverv forbeholder sig ret til at udsende post og e-mails om indgåede rabatordninger samt andre kommercielle

medlemsfordele. E-mailadressen kan til enhver tid afmeldes.

4) Bekræftelse på modtagelse af vedtægter og accept af gældende udmeldelsesfrist på 6 mdr. til 30/6 et givent år.

DANSK ERHVERV | ERHVERVSJURA
Aktuelle nyheder inden for erhvervsjura. Udkommer 10 gange årligt.

DANSK ERHVERV | HANDEL
Nyhedsbrev for detailhandlen med politiske og juridiske nyheder. Udkommer 10 gange årligt.

Navn: Titel: E-mail:

Navn: Titel: E-mail:

Navn: Titel: E-mail:

Supplerende oplysninger til indmeldelsesskemaet

A. DIGITALE NYHEDSBREVE
Dansk Erhverv udsender en lang række nyhedsbreve. Bestil de nyhedsbreve I ønsker at modtage. 
Nyhedsbrevene kan til- og frameldes via www.danskerhverv.dk.

DANSK ERHVERV | BRIEF
Dansk Erhvervs generelle nyhedsbrev med de vigtigste artikler om politik, analyser, rådgivning, 
kurser og events. Udkommer hver uge.
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DANSK ERHVERV | ØKONOMI 
Overblik over ugens vigtigste økonomiske nøgletal.

DANSK ERHVERV | PERSONALE
Alt om ansættelsesret, personale, HR, ledelse og arbejdsmiljø. Udkommer hver uge.

DANSK ERHVERV | FØDEVARER 
Aktuelle politiske nyheder og rådgivning vedrørende fødevarer. Udkommer 10-12 gange årligt.

FORTSÆTTER →

Navn: Titel: E-mail:

Navn: Titel: E-mail:

Navn: Titel: E-mail:

DANSK ERHVERV | MILJØ & RESSOURCER
Nyt om miljøregler, kemikalielovgivning og CSR. Udkommer 8-12 gange årligt.

Navn: Titel: E-mail:

DANSK ERHVERV | UDDANNELSE
Nyhedsbrev om uddannelser – særligt erhvervsuddannelser, AMU, folkeskole og forskning. Udkommer 4 gange årligt.

DANSK ERHVERV | CSR
Nyheder, fakta og inspiration til virksomhedernes arbejde med samfundsansvar/CSR. Udkommer 6-8 gange årligt.

DANSK ERHVERV | OPS
Nyhedsbrev om offentligt-privat samarbejde. Udkommer 10-12 gange årligt.

DANSK ERHVERV | VIKAR
 Aktuelle politiske og juridiske nyheder målrettet vikarbranchen. Udkommer 6 gange årligt.

DANSK ERHVERV | KURSER
Nyt om Dansk Erhvervs kurser. Udkommer 8 gange årligt.

Navn: Titel: E-mail:

Navn: Titel: E-mail:

Navn: Titel: E-mail:

Navn: Titel: E-mail:

Navn: Titel: E-mail:

DANSK ERHVERV | TURISME & OPLEVELSE
Nyhedsbrev om turisme og oplevelsesøkonomi. Udkommer 10-12 gange årligt.

Navn: Titel: E-mail:
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DANSK ERHVERV | DIGITAL
Nyhedsbrev om it og digitalisering med fokus på politiske nyheder. Udkommer 10-12 gange årligt.

Navn: Titel: E-mail:

DANSK ERHVERV | DIGITAL HANDEL
Nyhedsbrev om e-handel med politiske og juridiske nyheder. Udkommer 2 gange hver uge.

DANSK ERHVERV | SUNDHED & VELFÆRD
Nyhedsbrev om offentligt-privat samarbejde og lige konkurrencevilkår. Udkommer 10 gange om året.

DANSK ERHVERV | TRANSPORT & LOGISTIK
Nyhedsbrev med fokus på juridisk rådgivning og høj konkurrencekraft. Udkommer 10 gange årligt.

Navn: Titel: E-mail:

Navn: Titel: E-mail:

Navn: Titel: E-mail:

Navn: Titel: E-mail:

Navn: Ønsker DE’s magasin (sæt kryds):

Titel: E-mail:

DANSK ERHVERV | IVÆRKSÆTTERI
Aktuelle politiske nyheder og rådgivning vedrørende iværksætteri og startups. Udkommer 10-12 gange årligt

B. DANSK ERHVERV MAGASINET
Dansk Erhverv udgiver et magasin 4 gange årligt med fokus på aktuelle emner med relevans for medlemsvirksomhederne.
Ét eksemplar af magasinet bliver automatisk sendt til virksomheden.

Hvis ikke anden kontaktperson er aftalt, sendes det udfyldte indmeldelsesskema att. Medlemssekretariatet
til nedenstående adresse.

pr. post pr. mail

DANSK ERHVERV
Børsen
DK-1217 København K

www.danskerhverv.dk
info@danskerhverv.dk
T. +45 3374 6000

E-mail:

Navn: Titel: E-mail:

DANSK ERHVERV | RÅDGIVERBRANCHEN
 Politiske og juridiske nyheder målrettet rådgiverbranchen. Udkommer 8-10 gange om året. 

E-mail:
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