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ET VÆRDIFULDT PARTNERSKAB

Kemi & Life Science er et unikt branchefællesskab og netværk for distributører og virksomheder, der 
anvender kemi professionelt. 

Foreningen arbejder for tryghed, viden og indflydelse for sine medlemmer og deres værdikæder. 
Kemi & Life Science søger indflydelse på den politiske dagsorden. Vi formidler viden og giver nyttig 
information om lovgivning samt andre forhold, der kan styrke forretningen. Vi skaber tryghed og 
branchefællesskab ved at være medlemmernes foretrukne netværk for inspiration og viden til bæredygtig 
forretningsudvikling. 

Som medlem af Kemi & Life Science får du adgang til et attraktivt og professionelt netværk af distributører 
og anvendere af kemi. Medlemskabet giver samtidig dig og dine kollegaer tilbud om at deltage i vores 
faglige arrangementer, rådgivning og videndeling mm.

Gennem Kemi & Life Sciences medlemskab af Dansk Erhverv sikrer vi dig det bedste fra to stærke 
organisationer. Sammen med Dansk Erhverv arbejder vi for at skabe værdi for vores medlemsvirksomheder 
og sikre de bedste rammevilkår. Som medlem af Kemi & Life Science er du automatisk også basismedlem 
af Dansk Erhverv. 
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”Foreningens vigtigste opgave er at skabe værdi for 
vores medlemsvirksomheder, og det er vores vision at 
være den foretrukne brancheforening for leverandører 
af kemi og andre virksomheder, der forholder sig 
professionelt til kemi”.

Rene Fleischer, bestyrelsesformand for Kemi & Life Science.
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UNIKT BRANCHEFÆLLESSKAB OG NETVÆRK

Kemi & Life Science har branchens bedste forretningsnetværk, hvor du kan mødes med virksomheder 
fra hele værdikæden. Det giver dig en unik mulighed for at udvide dit netværk og skabe nye 
forretningsforbindelser.

Bredt udvalg af arrangementer
Kemi & Life Science tilbyder en bred palette af arrangementer, hvor du kan få inspiration og blive 
opdateret på, hvordan du sikrer en ansvarlig og bæredygtig forretning.

MEDLEMSFORDELE MED FOKUS PÅ FORRETNINGEN

Kemi & Life Science skaber tryghed for medlemmerne ved at give information om håndtering af kemi og ny 
lovgivning på vej. Vi sikrer viden, der kompetenceopbygger og styrker en ansvarlig forretningsdrift og søger 
indflydelse, der sikrer medlemmerne gode rammevilkår for forretningen.

MED DIT MEDLEMSKAB AF KEMI & LIFE SCIENCE FÅR DU

• Information om ny lovgivning

• Deltagelse i faglige udvalg

• Netværksskabende arrangementer

• Værktøjer og viden til at drive ansvarlig forretning

• Månedlige nyhedsbreve

• Opdaterede lovlister

• Medlemskab af Fecc

• Deltagelse i branchens CSR aktiviteter 

” Vores arrangementer skræddersyes efter vores medlemmers 
udfordringer. De kan handle om lovregler og implementering, 
eller hvad der nu er på vej, som kan påvirke markedet eller 
være en mulighed, der kan styrke forretningen . Alle vores 
arrangementer er netværksarrangementer, som sikrer, at vores 
medlemmer får tid til at inspirere hinanden”. 

John Larsen, Univar, formand for Netværksudvalget.

VIGTIGE KRYDS I DIN KALENDER 

Kemi & Life Science afholder mange arrangementer,

herunder faste årlige aktiviteter:

• Nytårskur 

• Kemiens Dag 

• Generalforsamling 

• Kemi-update

• Udvalgsmøder

Foreningens medlemmer inviteres også til 

Dansk Erhvervs Årsdag. 

– en del af løsningen!  
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Kompetencer og netværk i faglige udvalg 
Kemi & Life Science tilbyder sine medlemmer mulighed for at deltage i udvalg med fokus på relevante 
temaer inden for ansvarlig og bæredygtig forretningsudvikling. Udvalgene giver adgang til vidensopbygning 
i et unikt netværk af kollegaer fra andre medlemsvirksomheder, hvor faglige problemstillinger omkring lovregler 
og politiske udfordringer diskuteres og afklares.

Udvalg i Kemi & Life Science:

• Politisk Udvalg
• Kemiforum
• Kemi og Arbejdsmiljø
• Netværksudvalg

KEMIFORUM består af teknikere med ansvar for kemikalielovgivning. Kemiforum giver 

dig mulighed for at diskutere nuværende og kommende lovgivning, og hvordan disse skal 

håndteres.

Birthe Oldenborg, formand for Kemiforum.

KEMI OG ARBEJDSMILJØ giver dig forståelse for, hvordan man skal håndtere 

kemikalier i arbejdsmiljøet på en sikker måde. En væsentlig opgave i udvalget er f.eks. 

at afklare komplicerede sammenhænge mellem arbejdsmiljølovgivningen, REACH og CLP.

Flemming Jørgensen, Brenntag, formand for Kemi og Arbejdsmiljø. 

Internationalt netværk på tværs af brancher
Kemi & Life Sciences internationale netværk giver dig viden og kompetenceopbygning inden for de områder, 
som udfordrer din virksomhed. Et branchefællesskab på internationalt niveau sikrer, at du bedre kan 
imødekomme den stigende mængde lovgivning inden for miljø og sundhed, fra affald til ressourcehåndtering 
og bæredygtig forretningsudvikling.

Kemi & Life Sciences internationale netværk består af medlemskab og tæt samarbejde 
med Fecc og Cefic. Igennem Kemi & Life Science har din virksomhed mulighed for at 
deltage i Fecc's CSR program, Responsible Care.

– en del af løsningen!  

Kemi & Life Science 

Nytårskur 2016
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VIDEN, DER STYRKER ANSVARLIG FORRETNINGSDRIFT 

Årlige faglige arrangementer
Kemiens Dag fokuserer på de vigtigste problemstillinger i europæisk og international kemi og afholdes i 
samarbejde med bl.a. Dansk Erhverv, DI, Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet.

På Kemi-update-dag bliver du opdateret på ny lovgivning, som er relevant for, at du kan drive en ansvarlig 
forretning. 

Nytårskuren og generalforsamlingen indeholder aktuelle og faglige temaer i sociale og netværksskabende 
rammer. Derudover arrangerer foreningens Netværksudvalg forskellige arrangementer hen over året, når der 
opstår et aktuelt og relevant emne for medlemmerne. Et prioriteret tema for foreningens arrangementer er 
bl.a. Kemi & Life Sciences CSR-strategi opbygget omkring FN Global Compact og Responsible Care, kemi 
og bæredygtighed samt EUs kemikalielovgivning.
  

Nyhedsbreve
Kemi & Life Science udsender to nyhedsbreve om måneden. Det ene nyhedsbrev informerer om kemi 
og lovgivning og det andet om kommende arrangementer og nye medlemstilbud i foreningen. Du modtager 
månedligt en opdateret lovliste med nyhedsbrevene.

Derudover giver vores medlemskab af den europæiske brancheforening for kemidistributører, Fecc, 
adgang til deres arrangementer og nyhedsbreve.

                             

– en del af løsningen!  

INGEN HVERDAG UDEN KEMI
Kemi & Life Science arbejder målrettet 

for at sikre de bedst mulige betingelser for 

distributører og professionelle anvendere 

af kemi. Vi vil skabe gode rammevilkår for 

dig og din virksomhed.

– en del af løsningen!  
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ET STÆRKT PARTNERSKAB TIL GAVN FOR DIG 

Kemi & Life Science og Dansk Erhverv
Kemi & Life Sciences medlemskab af Dansk Erhverv sikrer dig det bedste fra to stærke 
organisationer. Sammen med Dansk Erhverv abejder vi for at skabe værdi for vores 
medlemsvirksomheder.

Hvem er Dansk Erhverv

• Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. 
 Dansk Erhverv repræsenterer 17.000 virksomheder og 100 brancheorganisationer inden 
 for handel, rådgivning og videnservice, oplevelse og velfærd og transport. 

• Det er Dansk Erhvervs vision at være den mest betydningsfulde politiske repræsentant og  
 foretrukne rådgiver for erhvervslivet.

• Dansk Erhverv arbejder for at gøre det attraktivt at drive erhvervsvirksomhed. Dansk Erhverv  
 varetager virksomhedernes politiske interesser over for alle relevante myndigheder.

POLITISK SLAGKRAFT

Kemi & Life Science arbejder målrettet på at sikre de bedst mulige betingelser, for at distributører og 
professionelle anvendere af kemi kan drive forretning. Vi vil skabe gode rammevilkår for dig og din 
virksomhed.

Vi arbejder for gode rammevilkår
Vi lægger stor vægt på at være bindeledet mellem dig og beslutningstagerne. Rammevilkår spiller en 
vigtig rolle for en virksomheds mulighed for at kunne drive forretning. Kemi & Life Science har i samarbejde 
med Dansk Erhverv en tæt kontakt til regeringen og Folketinget, og vi har løbende dialog med politikerne 
for at sikre de bedste vilkår for branchen. 

Gennem Politisk Udvalg skaber vi opmærksomhed omkring branchens udfordringer og sikrer at kemi bidrager 
til en bæredygtig udvikling i samfundet. 

Kemi & Life Science samarbejder tæt med danske myndigheder og EU Kommissionen om tilpasninger 
af kommende lovgivning.

POLITISK UDVALG diskuterer og formulerer foreningens politiske standpunkter. 

Arbejdet i udvalget sikrer indflydelse på dansk og europæisk lovgivning for at opnå 

gode rammevilkår. Udvalget består af virksomhedsrepresentanter fra foreningen.

Thomas L. Nielsen, R2Group, formand for Politisk Udvalg.

– en del af løsningen!  
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KONTANTE RABATTER OG TILBUD

Tjen penge med dit medlemskab af Dansk Erhverv. Tilmeld dig en af fordelsaftalerne allerede i dag 
og få en række kontante rabatter og andre gode tilbud. 

Nyhedsbreve
Du kan tilmelde dig et eller flere af Dansk Erhvervs mange nyhedsbreve, der giver overblik over den 
nyeste lovgivning og brancheforhold herunder Miljønyt m.fl. Du kan også få Dansk Erhvervs trykte medlemsavis.

Attraktiv pensionsordning
Du og din virksomhed kan få en særlig pensionsaftale med Danica. Du får et bredt og fleksibelt udvalg af 
forsikringer og opsparingsmuligheder samt rådgivning af specialister med kendskab til branchen.

Statoil
Attraktive rabatter på brændstof til 
virksomheder og private.

TDC
Fordelagtige rabatter på 
mobil, fastnet og bredbånd.

Telenor
Fordelagtige rabatter på 
pakkeløsninger og alm. 
abonnementer.

Berlingske
Få et godt tilbud på Berlingske 
og spar mindst 50 %

Carnet og Certifikat
50 % rabat på legalisering af 
eksportdokumenter. 

WIA Erhverv
Få forsikring med lave 
præmier og bred dækning

Eurocard
Eurocard firma- og privatkort 
til en favorabel pris.

Nodeco inkasso
Effektiv og hurtig inkassoløsning 
for 475 kr. om året.

Der findes flere kontante medlemsfordele. Læs mere på www.danskerhverv.dk

HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF 

KEMI & LIFE SCIENCE + DANSK ERHVERV

Dit medlemskab af Kemi & Life Science
Kemi & Life Science tilbyder to typer medlemskaber:
 
• Direkte medlemskab
• Associeret medlemskab
 
Ved et direkte medlemskab har du adgang til samtlige ydelser og er samtidig medlem af Dansk 
Erhverv. Foreningen kan desuden optage virksomheder som associerede medlemmer, som 
ønsker tilknytning til branchen samt anvender og forholder sig til kemi. Som associeret 
medlem kan der være ekstra betaling til enkelte ydelser, og du er ikke medlem af Dansk Erhverv.

Dit kontingent afhænger af virksomhedens antal ansatte. Kontigentet starter fra 7.500 kr.
Kontakt Kemi & Life Science sekretariat for at høre mere.

Dit medlemskab af Dansk Erhverv 
Dansk Erhverv tilbyder tre typer medlemskaber: 

• BASIS
• FULL-SERVICE
• ARBEJDSGIVER 

Medlemskaberne adskiller sig indbyrdes i forhold til de ydelser og den rådgivning, som den 
enkelte virksomhed får for sit kontingent. Ud over de tre typer medlemskaber tilbyder Dansk 
Erhverv en særlig sammensat aftale med Kemi & Life Science, så du sparer 25 % på dit basis-
kontingent til Dansk Erhverv ved medlemskab af begge foreninger. 

Dit kontingent afhænger af din virksomheds lønsum og antal ansatte. 
Kontakt Dansk Erhvervs salgschef Jesper Juul-Jensen for at høre mere.

– en del af løsningen!  
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VIL DU VIDE MERE OM KEMI & LIFE SCIENCE 

+ DANSK ERHVERV

Vi håber, at denne pjece har givet dig lyst til at kontakte Kemi & Life Science for at høre 
mere om et medlemskab af foreningen. 

Hvis du vil vide mere om Kemi & Life Science og vores medlemsfordele, kan du finde 
information på vores hjemmeside www.kemioglifescience.dk. 
 

Jakob Lamm Zeuthen  
Kemi & Life Science
Sekretariatschef

T. 3374 6114
jlz@kemi-og-life-science.dk

Katja Helena Rohde Olsen  
Kemi & Life Science
Foreningssekretær

T. 3374 6187
kro@kemi-og-life-science.dk

Louise Kofod Thomsen  
Kemi & Life Science
Medlemskonsulent

T. 3374 6181
lkt@kemi-og-life-science.dk 

Jesper Juul-Jensen  
Salgschef
Dansk Erhverv

T. 3374 6100
jjj@danskerhverv.dk 

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Kemi & Life Sciences sekretariat og 
Dansk Erhvervs salgschef Jesper Juul-Jensen for mere information. 

– en del af løsningen!  



En styrket arkitektbranche

Perspektiver i et strategisk samarbejde 

med Dansk Erhverv 

   

 
Kemi & Life Science arbejder for dig…

• Tryghed og information om kemi og lovgivning

• Viden og kompetenceopbygning, der styrker en ansvarlig forretningsdrift

• Indflydelse, der gavner rammevilkårene for din forretning

…og tilbyder unikke og værdiskabende medlemsydelser:

• Deltagelse i faglige udvalg

• Netværksskabende arrangementer

• Månedlige nyhedsbreve

• Adgang til internationalt netværk

• CSR aktiviteter og værktøjer

– en del af løsningen!  

Kemi & Life Science
v/ Dansk Erhverv
Slotsholmsgade 1
1217 København K


