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Info om weekendarrangementet 2013 i Rønbjerg. 
 
Adresse: 
Livøvej 80, 9681 Ranum 
 
Program 

Fredag 

Mulighed for ankomst hele fredag – lejligheder er til rådighed fra klokken 15:00 men faciliteter 

kan benyttes inden. 

Lørdag 

senest 10:00 – check in (arrangementet starter) 

11:00 Fælles frokost og orientering om weekenden (afholdes i boligen hvor Henning bor)  

13:30 – ca. 15:30 Møde for de ansatte 

- Fokus på arbejdsmiljøet: ”Lever det?” (Henning og Palle) 

- Hjemmesiden og e-mail: ”Hvordan fungerer det?” (Henniing) 

- Økonomisk status (Per og Henning) 

- Trivslen i firmaet (Alle) 

16:00 – 17:00 Lasergame 

18:00 - ? Aftensmad og hygge 

Søndag 

Udcheckning og herefter fælles Brunch fra klokken 10:00 
 
Som det ses ovenstående starter selve firmaarrangementet lørdag, men det ser ud til at der er 6 
eller 7 (+ partnere) som ankommer allerede fredag.  
Der er ikke nogle faste planer for fredag aften, men jeg tror da at det er meningen de skal hygge os 
sammen. Eventuelt i well ness eller bowlingcentret hvor der er en lille bar.  
I kan eventuelt selv kontakte dem som kommer allerede fredag hvis du vil høre lidt om deres 
planer. (Det er dem som er ”grønne” i deltageroversigten). 
 
Opholdet inkluderer/Firmaet betaler: 

- Indlogering i 6 stk. 4 mands boliger fra fredag-søndag (medbring sengelinned+håndklæder) 
- Frokost lørdag ca. klokken 11:30 
- Fællesarrangement lørdag eftermiddag 16:00 
- 1 øl/sodavand på bar efter fællesarrangementet 
- Aften- og natmad lørdag (inklusiv øl, vand, vin, kaffe og the) 
- Brunch søndag klokken 10:00 
- Adgangsbillet til Well Ness området 
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Well Ness 
På feriestedet er der et Well Ness område hvor adgangen giver mulighed for benyttelse af   

3 forskellige saunaer 
Softsauna - med damp 45-50 % fugtighed - 
45-50 grader 
Lyd og lys sauna - med musik og lyseffekter - 
65-75 grader 
Finsk sauna - med stort vindue med udsigt 
over SeaWest område og naturen - 85-95 
grader 

Dampbad 
Smukt udført i med keramik kakler og 
stjernehimmel. 

 

Oplevelsesbrusere 
Med lys- og massageeffekter. 

Spabad 
Blid boblende massage fra de varme 
jetdyser.  

Fodbad 
Keramikbænk med varme i sæde og ryg og 
fodbade til koldt og varmt vand. 

Stillerum  
Med læsestof og magasiner til fri 
afbenyttelse 
 

Frugt, kaffe/te og vand ad libitum 

Eventuelle behandlinger  (for egen regning) 
Der er en lang række muligheder for behandlinger. Vores tanker er at det er oplagt at ”partneren” 
eventuelt kan bestille en behandling mens at firmaet holder møde eller/og sammen med den 
ansatte lørdag formiddag, efter fællesarrangementet eller søndag eftermiddag efter brunch - men 
det er selvfølgeligt op til hver enkelt selv om, og hvad, man vil. 
 
Vær dog opmærksom på at I skal reservere eventuelle behandlinger i Well Ness før ankomst. 
Se eller hør mere om behandlingsmulighederne ved at kontakte Well Ness på tlf.  98 65 73 66 
eller se hjemmesiden:http://www.dayz.dk/Feriecenter/Rønbjerg/wellness-
dayz/Behandlinger.aspx 
 
Diverse 
Desværre har alle, som i ved, ikke mulighed for at deltage i arrangementet. Hvis dette kan lade sig 
gøre er de selvfølgelig velkommen til at kommer og deltage i mere eller mindre omfang som 
eventuelt må kunne være muligt. 
 
Under alle omstændigheder skal alle ansatte have udfyldt to skemaer som vi vil bruge til at måle 
temperaturen på: 1. Sammenholdet og trivslen i firmaet / 2. Engagementet på arbejdsmiljø.      
 

På gensyn til firmaweekenden! 
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