
 
Kære Mastrabrugere, 
 
De fleste af jer var med, da vi afholdt Mastrabrugerdag 2010 i starten af november 2010. Det er glædeligt, at så 
mange bakker op om denne aktivitet! Mastrabrugerdag er jo tænkt, som det forum, hvor vi samles og bl.a. 
udveksler erfaringer, hvad var godt og skidt, hører om drifts- og udviklingsaktiviteter for Mastra, tager specielle 
brugervalgte emner op og i det hele taget "netværker" lidt på afstand af vores travle hverdag. 
 
Vi besluttede på Mastrabrugerdag 2010, at vi skulle holde en brugerdag hvert år og at den skulle ligge i foråret. 
Jeg vil derfor gerne indbyde jer og gerne flere af jeres kolleger, som måske ikke står i indbydelsen, til  
 
Mastrabrugerdag 2011 Vest til afholdelse Torsdag den 14. april i Vejcentret i 
Skanderborg (10-14.30) 
 
Dagen er som sidst gratis at deltage i og jeg håber, at se så mange af jer som muligt. Dagen er både for i- og 
kmastrabrugere og derfor vil vi gerne åbne mulighed for at vi en mindre del af dagen kan være opdelt inden for 
de to Mastraprodukter. Vi vil også meget gerne have indlæg fra jer, om hvad der rør sig og hvad I måtte have af 
interessante input fra jeres hverdag, som I vil dele med os andre.     
 
Vores gode ven Erik Harboe fra Kolding kommune har lavet følgende dagsordenforslag: 
Forslag til Dagsorden til den 14-04-2011  
10.00 Præsentation etc. 
10.30 Status – Udvikling 
11.00 Indlæg/oplæg  
12.00  Frokost  
12.45 ”Workshops” (Pc’ere til rådighed) 
  - K-Mastra 
  - I-Mastra     
        
 Komme med forslag til udvikling/forbedring  
 Prøve nye tiltag 
 Etc. 
13.45 Opsamling 
  - Er der fælles ting vi kan tage videre med 
14.30 Tak for I dag 
 
Jeg vil bede jer kommentere forslaget og meget gerne supplere det med ønsker og andre forslag. Det er jo 
vigtigt, at det netop er JER som brugere, der sætter dagsordenen! 
Tilmelding senest fredag den 25. marts.   
På vegne af Mastrateamet 
Niels Moltved, 7244 3182/4057 3959     
       
    


