
 

 

Når du skal til årsmøde – lidt praktiske oplysninger 

 

 

Tjek ind til mødet Indtjekning sker i foyeren på Hotel Nyborg Strand fra kl. 14.00 til kl. 15.30 

fredag den 19. maj. 

Ved indtjekning udleveres et program og desuden et navneskilt, som bæres 

under hele mødet.  

Stemmekort til de dele-

gerede 

Stemmekort udleveres i mødebureauet til distriktsforeningens formand (eller 

en anden repræsentant for foreningen). Der udleveres en kuvert, der indehol-

der stemmekort i et antal svarende til det antal delegerede, som distriktsfor-

eningen har anmeldt. Der skal kvitteres for modtagelsen, og den enkelte di-

striktsforening fordeler selv stemmekortene blandt de delegerede.  

Bestyrelsesvalget  

- stemmesedler til  

  de delegerede 

Stemmesedler til bestyrelsesvalget vil blive udleveret til de delegerede under 

delegeretmødet om lørdagen.  

Ved forfald og indsættel-

se af stedfortræder 

Hvis en delegeret får forfald, meddeles det til Landsforeningens sekretariat 

sammen med oplysninger om, hvem der eventuelt er stedfortræder. Sidste 

frist for ændringer er fredag den 19. maj 2017 kl. 15.00. Hvis I har ændringer 

fredag den 19. maj, kan I finde os i mødebureauet på Hotel Nyborg Strand. 

Besked om overnatning Hvis du har tilmeldt dig med overnatning, vil Hotel Nyborg Strand, der er an-

svarlig for al indkvartering på alle hoteller, sidst i april sende information om, 

hvor du skal bo, og samtidig modtager du en busplan. Spørgsmål til indkvar-

tering bedes rettet direkte til Hotel Nyborg Strand på telefon 6531 3131.  

Tjek ind til værelser Du skal tjekke ind og hente nøgle på det hotel, hvor du skal bo.  

Tjek ind til værelser: 

Nyborg Strand: fra kl.14.00 

DBS Kursuscenter: fra kl. 14.00 

Hotel Hesselet: fra kl. 14.00 

Villa Gulle: fra kl. 13.00 

Bagage Du kan opbevare bagage og overtøj i garderoben i Vandrehallen på Hotel 

Nyborg Strand. Garderoben er ikke aflåst og anvendes derfor på eget ansvar. 
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Introduktions- 

arrangement 

Er det første gang, du deltager i årsmødet? Hvis du har tilmeldt dig til intro-

duktionsarrangementet på din tilmelding, foregår dette kl. 15.00-15.30 i  

Sal D. 

Årsmødepapirer Ved hver plads i mødesalen ligger der en årsmødemappe, der indeholder de 

relevante mødepapirer. Senest den 19. april sender vi dig årsrapporten, som 

indeholder årsberetning, regnskaber, årsmødeforslag m.v., og dermed har du 

alle nødvendige mødebilag. I samme kuvert får du også en kandidatpræsen-

tation, oplæg om ny valgform og forslag til dirigenter og revisorer. 

Husk at tage det mødemateriale med, vi sender dig, når du pakker for at tage 

af sted. 

  

Siddeplads i mødesalen 

- Sal A-B-C 

Der er siddeplads i mødesalen til alle deltagere. Pladserne er inddelt stiftsvis, 

og bordplanen kan ses på et skilt uden for mødesalen og ligger også i års-

mødemappen. 

Bordplaner Der er bordplan ved følgende måltider: 

Fredag ved middagen i restauranterne kl. 18.00. 

Lørdag ved festmiddagen i Sal A-B-C (mødesalen) kl. 20.00. 

Ved disse to måltider får hver distriktsforening tildelt et antal pladser, der sva-

rer til det antal deltagere, der er tilmeldt aftensmåltiderne fra distriktsforenin-

gens område. Det fremgår af dit deltagerskilt, hvilken distriktsforening du til-

hører. Ved alle øvrige måltider er der valgfrie pladser. 

Forplejning under mødet Frokostmåltiderne er inklusive 1 øl/vand. 

Middagen fredag består af en 2-retters menu med 1 glas vin eller 1 øl/vand. 

Festmiddagen lørdag består af en 3-retters menu med 1 glas vin eller 1 

øl/vand pr. ret. 

Specialkost Hvis du ved tilmeldingen har ønsket specialkost til frokost og middag, får du 

udleveret madbilletter sammen med dit navneskilt, i det omfang det er rele-

vant i forhold til menuerne. Madbilletterne vises til tjeneren ved måltiderne. 

Parkering På Hotel Nyborg Strand er der gratis videoovervåget parkeringsplads med 

plads til ca. 500 biler. 
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Gratis bustransport 

i Nyborg 

Der er arrangeret bustransport til og fra banegården i Nyborg samt mellem 

Nyborg Strand og de øvrige hoteller, der anvendes til indkvartering under 

årsmødet. 

 

Fredag den 19. maj - Bus fra Nyborg Banegård til Nyborg Strand 

Kl. 14.00–15.30. I dette tidsrum pendler der busser mellem banegården og 

Nyborg Strand. 

 

Søndag den 21. maj - Bus fra Nyborg Strand til Nyborg Banegård 

Kl. 13.00–14.15. I dette tidsrum pendler der busser mellem Nyborg Strand og 

banegården. 

 

Køreplan for bustransport mellem Nyborg Strand og de øvrige hoteller, der 

anvendes til indkvartering, sendes ud i slutningen af maj sammen informatio-

nen om, hvor du er blevet indkvarteret. 

Udstillinger Udstillinger fredag og lørdag 

Fredag fra kl. 15.00-22.00 og lørdag fra kl. 10.30–16.00 er der udstillinger i 

Vandrehallen. Her kan du møde nogle af de annoncører, som du måske ken-

der fra Menighedsrådenes Blad. Besøg udstillerne og få en snak om det, de 

kan tilbyde. 

Kig forbi Landsforeningens stand til en snak om fx bestyrelsesvalg, lederud-

dannelse for kontaktpersoner, forsøg i folkekirken eller Folkekirkens Dåbsini-

tiativ. Vi glæder os til at se dig! 

Mødebureauet Hvis du har spørgsmål undervejs i arrangementet, er du velkommen i Lands-

foreningens mødebureau, der ligger lige over for mødesalen. Mødebureauet 

er åbent i de fleste pauser fredag og lørdag. 

Afbud og eventuel  

refusion 

Ved afbud senest den 19. april 2017: Det fulde deltagerbeløb refunderes. 

 

Ved afbud efter den 19. april 2017: 30 % af det indbetalte deltagerbeløb re-

funderes.  

 

Hvis der er reserveret værelse, og dette ikke kan afsættes til anden side, vil 

der ske fakturering af værelset, hvis afbuddet sker efter 19. april 2017. 

 

Ved afbud efter den 9. maj 2017: Der gives ingen refusion, og eventuelt re-

serveret værelse bliver faktureret. 
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Hvis du ikke bor på  

Nyborg Strand 

Salon 10 er sat af til hvilerum for årsmødets gæster fra fredag til søndag. 

 

Ønsker du at klæde om til festmiddagen lørdag, kan du benytte svømmehal-

lens omklædningsfaciliteter. Henvend dig i receptionen og få et nøglekort, så 

du kan komme ind. 

Tjek ud af værelset Tjek ud af værelser: 

Nyborg Strand: kl. 10.30 

DBS Kursuscenter: kl. 9.00 

Hotel Hesselet: kl. 10.00 

Villa Gulla: kl. 11.00 

Har du spørgsmål? Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med årsmødet, er du velkommen til at 

kontakte Landsforeningens sekretariat på telefon 8732 2133 eller via e-mail 

kontor@menighedsraad.dk.  

 

I dagene fra fredag den 19. maj fra kl. 14.00 til søndag den 21. maj kl. 12.30 

træffes vi i forbindelse med årsmødet på Hotel Nyborg Strand ved henven-

delse på telefon 6531 3131. 

 

mailto:kontor@menighedsraad.dk

