Dato: 4. november 2016
Til: Repræsentantskabet på mødet 19.-20. november 2016
Sagsbehandler: Sonja Marita Poulsen, smp@dn.dk, 31 19 32 66

Praktiske oplysninger
Repræsentantskabsmødet samt indkvartering finder sted på:
Comwell Hvide Hus Aalborg
Vesterbro 2, 9000 Aalborg
Telefon: 98 13 84 00, www.comwellaalborg.dk

Transport

Mødestedet ligger ca. 500 meter fra Aalborg Station. Derfor er der lagt op til at man går gennem parken til mødestedet. Repræsentanter fra Aalborg studenterafdeling vil stå og tage imod
og guide deltagerne. Er man i egen bil, er der gratis parkering ved hotellet.

Indskrivning

Du er velkommen på mødestedet allerede fra kl. 11, hvor du kan komme og tale med andre
repræsentanter fra hele landet og få lidt frokost. Indskrivning foregår i øvre foyer, lige uden
for Kilden (mødesalen), som ligger på 2. sal (eller mere korrekt 1½ sal). Her får du navneskilt
og stemme-enhed udleveret. Her vil du også kunne få en deltagerliste.

Velkomstfrokost for nye

Er du med på repræsentantskabsmøde for første gang, kan du komme med til velkomstfrokost
fra kl. 12.00 – 12.45. Den foregår i lokale M2 i stueetagen (selve mødet er på 1½ etage...).
Har du ikke fået meldt dig til, så kontakt Sonja, smp@dn.dk.

Søndagens ture

Det fremgår af følgebrevet, hvilken tur du er tilmeldt. Tur 1, 2 og 6 starter kl. 12.30 og er
LANGE ture hvor frokosten medbringes. Tur 3, 4 og 5 er kortere ture som starter kl. 13.00, og
hvor frokosten indtages på stedet inden afgang. For alle ture gælder, at der er kaffeforplejning
med.
Der er togafgang hver time xx:03 for IC3-toget og xx:47 for lyntoget.

Tjek ud

Da man skal være ude af værelserne kl. 10, midt i formiddagens program, tilrådes at man
tjekker ud inden morgenmad/møde. Der er sørget for, at der er mulighed for opbevaring af
bagagen.

Praktiske spørgsmål

Har du spørgsmål inden mødet, så kontakt Sonja Marita Poulsen, 31 19 32 66, smp@dn.dk.
Selve dagen kan du også kontakte Camilla Bjørklund - eller en anden af DN’s medarbejdere
(med gult navneskilt).

