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l e a s i n gl e a s i n gl e a s i n g

Der har gennem årene været mange unikke fodboldoplevelser i Parken, 

men det seneste derby mod Brøndby står helt klart i erindringen. Vi 

trængte SÅ meget til en god fodboldoplevelse i et næsten udsolgt Parken.

I forbindelse med de herlige studieture, har vi bl.a. overværet Milan mod 

Juventus i 2016. En stor oplevelse med rundvisning i omklædningsrum, 

fantastiske pladser og masser af mål.

Din bedste fodboldoplevelse

Tidligere direktør i LE34 Steen Lund er passioneret KB’er og det var 

derfor naturligt, at LE34 skulle være en del af KB’s Erhvervsklub ved 

opstarten i 1985. Medlemskabet giver os et inspirerende netværk med et 

fantastisk socialt sammenhold, krydret med gode fodboldoplevelser og en 

stor tilfredsstillelse i, at man er med til at støtte KB’s ungdom.

Et stærkt netværk af fodboldglade erhvervsklubmedlemmer, som deler 

passionen for KB. Stor tilfredsstillelse ved at støtte ungdommen på 

Frederiksberg. Hyggeligt samvær i Parken. Årelange venskaber, som også 

har kastet spændende maleropgaver af sig.

Hvad giver medlemsskabet i KB´s Erhvervsklub dig

LE34 er Danmarks største rådgivende landinspektørfirma med 450 

engagerede og kompetente medarbejdere. Fra vores 26 kontorer i Norden 

er vi hver dag med til at vise vejen for fremtidens store anlægs- og 

infrastrukturprojekter. Et af vores prestigeprojekter er selvfølgelig vores 

bidrag i forbindelse med opførelsen af KB-Hallen.

Malerfirmaet Velling blev grundlagt i 1983 af Elly og Jan Velling og i dag 

er det sønnen, malermester Kenneth Velling, der ejer virksomheden. Vores 

rutinerede team dækker forskelligartede opgaver hos både erhvervs- og 

privatkunder.
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