PROFIBUS Danmark
2020-2 – 24. marts 2020

Fra formanden

nyhedsbrev

Danmark er og forbliver lukket ned
Efter statsministerens pressemøde i går blev vi klar over, at
nedlukningen vil vare mindst 3 uger endnu. Sundhedsmyndighederne
sagde, at de forventer at epidemien vil toppe i den sidste halvdel af
april. Og hvor lang tid går der så derefter før tilstandene begynder at
blive normaliserede? Vil der gå endnu en måned? Eller to? Endnu kan
ingen nok give os et kvalificeret svar.
Nedlukningen betyder også, at PROFIBUS Danmark er gået i hi.

Årsmøde og generalforsamlingen

TEC, Ballerup

Mødet skulle have været afholdt den 17. marts, men allerede en uge
før, blev vi klar over at de fleste virksomheder lukkede både for
besøgende og for medarbejdernes deltagelse eksterne møder.
Derfor aflyste vi mødet, og det er udsat på ubestemt tid.

PROFINET-kursus
Den 23.03.2020 kl. 15.00:
Mette Frederiksen forlænger
nedlukningen af Danmark til og med
mandag den 13. april 2020. Men vil
hun forlænge endnu en gang?

PROFINET-kursus er terminssat til 9. – 10. juni 2020. Men endnu ved
vi ikke, om vi kan gennemføre det. Sandsynligheden for, at vi til den
tid stadig er underlagt restriktioner er stor. Nærmere information vil vi
sende i Nyhedsbrev og i mail direkte til de, der allerede er tilmeldt
kurset.

IO-Link workshops
Som nævnt i sidste Nyhedsbrev havde vi plan om at gennemføre IOLink workshops inden sommerferien. Denne plan er også canslet.
Mere herom i et senere Nyhedsbrev.

Automatik 2020 i Brøndby

Indtil videre forventer vi, at messen bliver planmæssigt gennemført.
Som sædvanligt er vi med på denne spændende messe med en stand
på 15 m2. Allerede nu kan du sikre dig en plads som medudstiller på
standen.
Prisen er inkl. lån af podie DKK 7.500 ekskl. moms. Udsnit af PROFIBUS
Danmarks stand på
Automatik 2008
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