Invitation til SOP’s forårsmøde 2020
den 6. og 7. marts 2020
på Comwell Kongebrogaarden
Kongebrovej 63, 5500 Middelfart
Tlf.: +45 63416341
www.comwell.com

Program fredag den 6.marts
Kl. 12.00 – 13.00

Frokost - 2 retters menu serveres præcis kl. 12

Kl. 13.00 – 13.30 Udstillernes 5 minutter
Kl. 13.30 – 14.15

Ellen Garde, læge, Ph.d.

Få indblik i den aldrende hjerne, og lær hvordan du kan styrke den hele livet
Med moderne teknikker som MR-skanning bliver vi bedre og bedre til at se de spor alder,
livsstil og sygdom efterlader. Foredraget giver indblik i, hvad aldersforandringer betyder for
hjernens funktion og den nyeste viden om, hvordan hjernen kan styrkes – hele livet.
Kl. 14.15 – 14.45: Pause til indtjekning og kaffe/te.
Besøg udstillerne.
Kl. 14.45 – 15.30 Ellen Garde fortsat
Kl. 15.30 – 15.40 Strække ben pause
Kl. 15.40 – 17.10 Bente Carstensen, Klinikbørsen

”Hvordan optimerer jeg min klinik i salgsøjemed”
Kl. 17.10 – 18.00 ”Fri leg” hos udstillerne
Kl. 18.45 - 19.15

Aperitif og lodtrækning

Kl. 19.15 – 22.00 Festmiddag
Kl. 22.00 – 01.00 Dans til ”Rolling Bones” og fri bar (øl/vand/vin)

Kl. 01.00

Natmad

Program lørdag den 7.marts
Kl. 09.00 – 10.15

Herluf Skovsgaard, tandlæge, kursusgiver

”Management of workmethods”
Det bliver en sammenfatning af mine erfaringer og oplevelser som kursusgiver igennem
mange år og vil munde ud i begrebet ”management af arbejdsmetoder”, som er helt
centralt i praksisdrift, som er stort set ukendt i Danmark og overladt til helt Laissez faire.
Alt dette set ud fra et tandlægefagligt grundlag med implementering af alle ergonomiens
principper inkl. arbejdsstillinger.
Indholdet er lidt af en reaktion på, at ”ergonomi” i DK er blevet en slags fysioterapi uden
det tandlægefaglige udgangspunkt som kerne.

Kl. 10.15 – 11.00 Pause med udtjekning – kaffe/te – tag en snak med
udstillerne og få de sidste handler i hus.
Kl.11.00 – 11.45

Ann-Brigitt Meidahl Porskrog, Spar Nord København
* Assisterende kundechef Anette S. Dam
* Formuerådgiver Morten Boas Petersen

Køb/salg af klinik – set fra din banks øjne

Køb af klinik:
 Hvad skal du være opmærksom på, når du gerne vil købe klinik?
 Hvad er de væsentligste forskelle ved at eje frem for at være ansat?
 Overblik over finansieringsmuligheder
 Økonomi
Salg af klinik / Formuepleje efter salg:
 Hvad skal der ske efter salget?
o Ansat eller pensionering?
 Formuepleje
o Hvad består din formue af
o hvilke midler skal du først bruge (pension, frie midler, ejendomsbelåning…)
o SKAT
Kl. 11.45 – 12.00 Strække ben Pause
Kl. 12.00 – 12.45 Ann-Brigitt Meidahl Porskrog fortsat
Kl. 12.45 – 13.00 Generalforsamling 2020 i SOP
Kl. 13.00

Frokost – 2 retters menu

Der er mulighed for at få lunch to go i stedet for frokost. Skriv den på,
når du indbetaler
Det samlede kursus tæller 8 timer

PRISER
Hotel, kursus og aftenarrangement kr. 5.500 i enkeltværelse
Hotel, kursus og aftenarrangement kr. 5.300 pr. person i dobbeltværelse
Hotel og aftenarrangement (uden kursus) kr. 4.500 i enkeltværelse
Hotel og aftenarrangement (uden kursus) kr. 4.300 pr. person i
dobbeltværelse
Hotel, kursus og aftenarrangement for ledsagere kr. 5.300
Kursus alene kr. 1.950
Aftenarrangement kr. 1.850
Udstillerafgift kr. 1.000. Er der flere udstillere fra samme firma koster udstiller 2, 3
og 4 osv. kr. 750 pr. person.
Udstiller uden overnatningspakke betaler kr. 1.500 for kursus (obligatorisk)
TILLÆG kr. 350 på alle priser for IKKE - SOP medlemmer.
Ekstra overnatning torsdag/fredag inklusiv 3-retters menu (ex drikkevarer) tillæg kr. 1.450

NYT - NYT - NYT
Kursus og frokost fredag kr. 2.500 (tæller 4 kursustimer)
Kursus og frokost lørdag kr. 2.200 (tæller 4 kursustimer)
Tillæg for IKKE - SOP medlemmer er kr. 175 for enten fredag eller lørdag.
Bemærk, at frokost fredag og lørdag - 2 retters menu begge dage - er inkluderet

Besøg vores hjemmeside: www.sopnet.dk

Til brug for indbetaling via netbank. Betalings id: Kodelinie +73< +89190495<
Husk at registrere: Navn og adresse på deltagerne. Evt. mailadresse ved ændringer.
Din tilmelding er først gældende, når vi har modtaget din betaling!
SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER MANDAG DEN 2. DECEMBER 2019

Husk at vælge frokosttype til lørdag – 2 retters menu eller ”lunch to go”
“Lunch to go” skal bestilles ved indbetalingen
Har du fødevareallergier eller intolerancer, der skal tages højde for, så skriv det på
tilmeldingen.
Sæt kryds i kalenderen:
SOP efterårsmøde 2020: Hotel Hesselet 4.-5. september 2020

