PROFIBUS Danmark
nyhedsbrev
Nummer 71 – Februar 2017

Fra formanden
Husk
det nu!

Godt nytår!
…er det vel endnu ikke for sent at ønske medlemmer af PROFIBUS
Danmark, selv om vi allerede nu er i begyndelsen af februar.

Siden sidst
Bestyrelsen og undertegnede har arbejdet på at planlægge de
arrangementer, der skal afvikles i første halvår.
Vi har fastsat to datoer, så reservér allerede dagene nu:
TEC, Ballerup
• Generalforsamling og virksomhedsbesøg i Hillerød torsdag den
16. marts om eftermiddagen. Officiel indkaldelse til
generalforsamling med dagsorden samt det øvrige program for
dagen udsendes i uge 7.
• Konference og virksomhedsbesøg i Silkeborg torsdag den 18.
maj – det er et heldagsarrangement med Karsten Schneider fra
PI International som key note speaker.

”

Kundecases
Vi er i gang med at lave en applikations story fra Au2mate i
Silkeborg. Den vil blive udsendt som et separat nyhedsbrev.
Hvis du har en god historie, hvori der indgår PROFINET og
PROFIBUS samt også gerne IO-Link, så lad os det vide. Hvis også
vi synes godt om historien, rykker vi gerne ud og skriver den.
IO-Link er ny i PROFIBUS-organisationen, så hvis du har en
installation, hvori der brugt en hel del af det, så er den også
interessant.

Hjemmeside
Vi har også fuld gang i oprettelsen af en hjemmeside for foreningen,
hvor medlemmer og andre vil kunne hente informationer og meget
Udsnit
andet. Håber at kunne præsentere den første version
på af PROFIBUS
Danmarks stand på
generalforsamlingen.
Automatik 2008

Reminder: Betaling af kontingent til PROFIBUS Danmark
I starten af januar udsende vi fakturaer på kontingentet for 2017.
Selv om betalingsfristen er 9. februar, er der allerede tre, der har
betalt. Tak for det!
Hvis du ikke allerede har sendt kontingentet til betaling, så er dette
en lille reminder til dig om at få det betalt rettidigt.
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