
   
 
 
 
 
Dialogmøde for ferieboligejere  
 
Du modtager denne invitation til et dialogmøde om, hvordan det er at være ferieboligejer i Kalundborg Kommune 
og hvad vi kan gøre for hinanden. Vi er rigtig stolte af vores kystnære feriehusområder og hyggelige bymiljøer, og 
vil gerne i tættere dialog med jer, som ejer ferieboliger, der jo er med til at give disse områder liv.   
 
Vi inviterer derfor til et arrangement med information og dialog om, dels hvad kommunen har på hjerte og dels 
hvordan du kan være med i udviklingen.  
 
 

TID OG STED:  Søndag den 21. januar 2018 kl. 10-12:30 
  Dyrehøj Vingård   
 
 
Mød bl.a. lokale udlejningsbureauer, få råd om affaldshåndtering fra kommunen, information om 
håndværkerfradrag, viden om muligheder for ombygning og tilbygning og meget andet, der relaterer sig til de 
praktiske forhold omkring dit feriehus. 
 
På næste side kan du se programmet for dagen. 
 
Af praktiske hensyn beder vi dig om tilmelding hurtigst muligt og senest d. 12. januar, kl. 12.00 på dette link.  
 
Har du spørgsmål til denne invitation, er du velkommen til at kontakte Anette Moss fra VisitVestsjælland A/S på 
am@visitvestsjaelland.dk eller tlf. 2927 2260. 
 
Vi glæder os til at møde dig.    
  
 
 
Med venlig hilsen  
  
     
Martin Damm Jens Müller 
borgmester direktør 
Kalundborg Kommune VisitVestsjælland A/S  
    
 
 
Arrangementet er et samarbejde mellem Kalundborg Kommune og VisitVestsjælland A/S 
  



  
 
 

Program  
 
Kl. 10.00 Kaffe & the 
 
Kl. 10.00  Velkomst v/Kalundborgs borgmester Martin Damm  
 
Kl. 10.10  Udlej dit sommerhus v/ Carlos Villaro Lassen, Feriehusudlejernes Brancheforening  

Feriehusudlejernes Brancheforening fortæller om, hvad er det turisterne på Sjællands Vestkyst 
efterspørger og hvor let er det at udleje. Gamle myter bliver aflivet og information om de 
økonomiske fordele.  

 
Kl. 10.30  Affaldshåndtering v/ Kalundborg Kommune  

Hvordan kommer du af med affaldet? Hør om den seneste udvikling indenfor affaldshåndtering i 
kommunen. 
 

Kl. 10.45  Håndværkerfradrag 2018 v/ Dansk Revision, Kalundborg  
Eksperter fra Dansk Revision forklarer om mulighederne for håndværkerfradrag. Hvornår er det 
bedst at gå i gang og hvilke typer af opgaver falder indenfor ordningen.  

 
Kl. 11.00  Turismeudviklingens betydning for kommunerne v/ Direktør Jens Müller, VisitVestsjælland A/S  

Hvad kan gæsterne opleve, når de besøger Sjællands Vestkyst? 
Hvad kan Kalundborg Kommune forvente sig af turismen i de kommende år - Herunder betydningen 
for feriehusejerne og den lokale handel. 
 

Kl. 11.20 Sandwich og kolde drikke 
 
Kl. 11.45  Markedsplads 

Besøg markedspladsen med stande hvor du bl.a. kan møde: Feriepartner Vestsjælland, Novasol, 
DanCenter, EBK Huse og Danbolig.  

 
Kl. 12.30  Tak for i dag  
 
 


