
Årsmødet 2021 - Praktiske forhold 

Medbring Coronapas Der er krav om gyldigt coronapas til alle måltider.  

Et coronapas er dokumentation for, at man er vaccineret, er tidligere 

smittet (immun) eller har et negativt testsvar, der for PCR-test er højst 96 

timer og for hurtigtest (antigentest) højst 72 timer gammelt. Det er Hotel 

Nyborg Strand, der kontrollerer, om man har gyldigt coronapas, forud for 

alle måltider man deltager i. 

 

Ankomst  Du modtager ved ankomst dit navneskilt og en trykt folder med 

programmet.  

 

Værelse  Alle årsmødedeltagere bor i år på Hotel Nyborg Strand. Du kan få dit 

værelse fra fredag kl. 14.00. Nøglen afhentes i hotelreceptionen.  

Du modtager ikke yderligere bekræftelse fra hotellet. 

 

Årsmødehæftet Du har modtaget en mail med link til årsmødehæftet, som indeholder 

årsberetning, oplæg, regnskaber, forslag mv. Hæftet ligger på vores 

hjemmeside. Årsmødet ligger en trykt version klar til dig i din mappe på din 

plads i mødesalen. 

 

Siddeplads i mødesalen 
- Sal A-B-C 

Siddepladserne i mødesalen er inddelt stiftsvis, og bordplanen kan ses på 

et skilt udenfor mødesalen. 

 

Bordplaner og bordkort Der er en bordplan opdelt efter distriktsforeninger ved aftensmåltiderne. 

Hver distriktsforening får tildelt et antal pladser. Det fremgår af dit 

deltagerskilt, hvilken distriktsforening du tilhører.  

Ved alle øvrige måltider er der valgfrie pladser. 

 

Forplejning på årsmødet Måltiderne er:  

 

Sandwich fredag eftermiddag 

Morgenbuffet lørdag og søndag 

Frokosttallerken lørdag og søndag 

Festmiddag fredag med 3 retter mad og 2 glas vin eller øl/vand 

Middag lørdag med 2 retter mad og 1 glas vin  

 

Der er desuden kaffe/the jf. program. 

 

Forplejningshensyn Hvis du ved tilmeldingen har anført forplejningshensyn til frokost og 
middag, får du din madbillet sammen med dit navneskilt. 
 
Madbilletterne vises til tjeneren ved måltiderne. 
 



Busplaner Fredag 
Der afgår busser mellem kl. 14.00-15.30 fra Nyborg Station til  
Nyborg Strand 
 
Søndag 
Der afgår busser mellem kl. 13.00 – 14.15 fra Nyborg Strand til  
Nyborg Station 
 

GDPR Ved tilmelding til årsmødet giver du dit samtykke til, at vi indhenter og 

opbevarer dine kontaktoplysninger til brug i forbindelse med 

arrangementet. Oplysningerne anvender vi blandt andet til deltagerlister, 

som deles med øvrige deltagere og opbevares til brug for administration 

og opfølgning. Har du bemærkninger til dette, bedes du kontakte 

Landsforeningens sekretariat.  

Vedr. foto: Der vil eventuelt blive taget fotos til brug i Landsforeningens 

medier, ”Menighedsrådenes blad”, hjemmeside og Facebook. Hvis ikke du 

ønsker at blive fotograferet, kan du kontakte fotografen på stedet. 

Der bliver endvidere live streamet fra salen til menighedsrådsmedlemmer 

og gæster. 

 
Læs evt. mere om Landsforeningens privatlivspolitik her 
 

Afbud Hvis du bliver forhindret i at deltage, skal du hurtigst muligt meddele det til 

Landsforeningens sekretariat. Som delegeret er det vigtigt også at 

kontakte din lokale distriktsforening, så en stedfortræder kan indkaldes.  

Det fulde deltagergebyr skal betales. Der gives ingen refusion, og et 

eventuelt reserveret værelse bliver faktureret. Dette gælder også, hvis du 

fx ikke kan honorere et evt. krav om coronapas. 

 

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

til at kontakte Landsforeningens sekretariat på telefon  

87 32 21 33 eller via e-mail kontor@menighedsraad.dk 

 

I dagene fra fredag den 6. fra kl. 13.00 til søndag den 8. august 

kl. 12.30 træffes vi på telefon 92 15 59 10, eller i serviceområdet, som 

ligger overfor mødesalen. 

 

Vi glæder os til at se dig. 

 

3. august 2021 

https://www.menighedsraad.dk/andet-indhold/privatlivspolitikker/
mailto:kontor@menighedsraad.dk

