
Kommunikation og konflikthåndtering
Hvad er det, der gør, at vi ofte står med en følelse af, at vi oplever de samme 

situationer vidt forskellige. Hvordan og hvorfor opstår der konflikter og misfor-

ståelser i det daglige. Hvordan kan vi blive bedre til at lytte, forstå og kommu-

nikere med hinanden i forskellige situationer.

Victor Feddersen, fra Danmarks mest succesfulde 
vinderteam, Guldfireren
Du får et af landets bedste foredrag omkring emnet at etablere og vedligeholde 

vinderteams og dermed at skabe en vinderkultur.

Når Victor Feddersen går på scenen, vil du opleve en foredragsholder med en 

konkret og brugbar viden. Vinderteams har det sjovest, og sikrer solid bundlinje.

Indlæg fra DGU med efterfølgende drøftelser 

Indlæg fra GolfBox – Fremtidens samarbejde

Meget vigtige punkter
Fastholdelse af medlemmer • Tilskud til klubberne • Hvad tilbyder klubberne de-

res Erhvervsklub • Sponsor-taler og dialog/besøg i sponsor-lounge • erhvervs-

partner dialog • Generalforsamling • festmiddag • samvær med verdens bedste 

kolleger fra hele landet.

Dagene bliver en blanding af oplæg, dialog og gruppearbejde.

   

Glæd jer – det gør vi!

GAF’s bestyrelse
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GAF Seminar 
Mandag d. 22. – 24. november 2021

GAF er klar til at byde jer alle velkommen til et par lærerige og 

spændende dage på Rønnes Hotel, Slettestrand. På programmet 

har vi aktuelle emner som:

Velkommen til



Sandmosevej 486 · 9460 Brovst · tlf. 9633 2626 · sandmosen@amunordjylland.dk · www.amunordjylland.dk

GAF seminar afholdes hos: 
 Rønnes Hotel og Restaurant, Kystvejen 25, 9690 Fjerritslev.

Indkvartering på enkeltværelse: 
Ankomst: Mandag d. 22/11. Aftensmad ml. 18.00-19.00

Hjemrejse: Onsdag d. 24/11 kl. 13.00

Undervisningen starter: Mandag kl. 19.00

Undervisningen slutter: Onsdag kl. 13.00

Tilmelding
Al tilmelding foregår via www.voksenuddannelse.dk
Herfra søges også om VEU-godtgørelse og befordring. 

Tilmelding foretages ved at indtaste: 

Kviknr. 851420 514925921701  i søgefeltet på voksenuddannelse.dk. 

Kurset er navngivet ”Kommunikation i Teams”. Bemærk at tilmelding kræver en 

digital signatur/nem-id i firmaets navn. 

Husk også at tilmelde indlogering på www.voksenuddannelse.dk

Tilmeld dig senest den 22. oktober 2021. 

Yderligere information
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at tage kontakt til:

Thomas Harlyk, driftskoordinator, Sandmoseskolen

Tlf. 9633 2601, e-mail: thar@amunordjylland.dk 

Økonomi – beregning for GAF seminar

Praktiske oplysninger

 AMU’s målgruppe Udenfor AMU’s målgruppe 
  (højere eller videregående uddannelse)

Deltagerbetaling: Kommunikation i Teams, AMU-mål 49259 380,00 1.203,00 momsfri

Tillægspris for særlig tilrettelæggelse 280,00 280,00 momsfri

Merudgifter 500,00 500,00 inkl. moms

Logi 0,00 1.000,00 inkl. moms

Forplejning 1.300,00 1.300,00 inkl. moms

Deltagerbetaling i alt 2.460,00 4.283,00 

Refusion VEU 14,8 time * 120,54 -1.784,00 0,00 

Deltagerbetaling efter godtgørelse 676,00 4.283,00

Er golfklubben medlem af en arbejdsgiverforening kan der søges tilskud fra kompetencefonden. 

Har en person en højere uddannelse betales der altid fuld pris for kurset. Der betales fuld pris for kost og logi. Der kan dog søges godtgørelse,

hvis uddannelsen ikke er brugt de sidste 5 år - dog ikke tilskud til transport. 

NB: Tilskud for AMU’s målgruppe altid efter gældene regler.  
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