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December  

Danske Spil – ifm. julehilsen 1 honninghjerte 

Selina Juul – ifm. julehilsen 1 bog 

Indiske ambassade – ifm. julehilsen 2 flasker vin og chokolade 

PFA – ifm. oplæg 16.12. 2 flasker vin 

Den Gamle by i Aarhus – ifm. julehilsen 1 adgangskort og 1 bog 

Fødevareforbundet NNF – ifm. julehilsen 2 flasker vin og chokolade 

Bryggeriforeningen – ifm. julehilsen 2 flasker øl 

MCH A/S – ifm. julehilsen 2 flasker vin 

Næstved Erhvervsforeningen – ifm. julehilsen 2 flasker øl 

  

November  

EGN Group A/S –ifm. oplæg den 4. november 6 flasker vin 

  

Oktober  

DR P1 – ifm. deltagelse i Ugens Gæst den 3. oktober 1 kage 

  

September  

Kirkens Korshær – ifm. hilsen 1 krus, kaffe, net 

RealDania – ifm. besøg den 9. september 1 bog 

Systime – ifm. hilsen den 11. september 1 læringsspil 

Red Havet nu – ifm. aktion 1 redningskrans 

ÆldreSagen – ifm. møde 19. september Bøger og bolsjer 
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HvorErDerEnVoksen, Østjylland Storkreds – ifm. hilsen 23. 

september  

1 t-shirt, solbriller og 

plakat 

Altinget – ifm. hilsen 25. september 1 quizspil 

Dansk Erhverv – ifm. hilsen 27. september 1 kage 

  

August  

De samvirkende købmænd – ifm. udnævnelse til minister 1 bog 

Realdania – ifm. udnævnelse til minister 1 bog 

Pakistans ambassade – ifm. udnævnelse til minister 1 kasse frugt 

Secretaria de Marina, Mexico – ifm. besøg på the training tall ship Billede, 2 krus og 1 flaske 

spiritus 

Den Gamle By, Aarhus – ifm. besøg 1 bog 

  

Juli  

De danske bilimportører – ifm. tiltræden den 27. juni 1 pose slik og 1 

Wunderbaum 

  

Juni  

Kristian Jensen – ifm. overdragelsesreception den 27. juni Lykkemønt og krus med 

hammer 

Sophie Løhde – ifm. overdragelsesreception den 27. juni Raslebøsse og 

Danmarkskort 

ITD branceorganisation – ifm. tiltræden den 27. juni 2 flasker vin 

Refshaleøen – ifm. tiltræden den 27. juni Købmandskurv 

Lederne – ifm. tiltræden den 27. juni Købmandskurv 

AC – ifm. tiltræden den 27. juni 2 flasker vin 

FinansDanmark – ifm. tiltræden den 27. juni 1 flaske gin 

Bryggeriforeningen – ifm. tiltræden den 27. juni Øl 
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Landbrug & Fødevarer – ifm. tiltræden den 27. juni Købmandskurv 

Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre – ifm. tiltræden den 27. 

juni 

Holder til mobil 

Danske Bank – ifm. tiltræden den 27. juni 2 flasker vin 

Ingeniørforeningen IDA – ifm. tiltræden den 27. juni 1 flaske Cuvage 

Pia Gjellerup, Center for Offentlig Innovation – ifm. tiltræden den 

27. juni 

1 bog 

PensionDanmark – ifm. tiltræden den 27. juni 1 bog 

Danske Regioner – ifm. tiltræden den 27. juni Lakrids 

Forenet Kredit – ifm. tiltræden den 27. juni 1 flaske champagne 

Danske Arkitektvirksomheder – ifm. tiltræden den 27. juni 1 flaske champagne 

Have Kommunikation – ifm. tiltræden den 27. juni 3 flasker vin 

Dansk Byggeri – ifm. tiltræden den 27. juni 1 flaske Juvé & Camps 

Peter Sterup – ifm. tiltræden den 27. juni 1 flaske champagne 

Total E&P Danmark A/S – ifm. tiltræden den 27. juni Powerbank 

Danske Rederier – ifm. tiltræden den 27. juni Lakridspiber 

Nature Energy – ifm. tiltræden den 27. juni 2 flasker vin 

  

 


