Formand

Ledende overlæge Betina Sørensen
Aalborg Universitetshospital
Klinik Diagnostik
Klinisk Immunologi
Urbansgade 36, 9000 Aalborg
Tlf: 97 66 68 16
E-mail: betina.soerensen@rn.dk

DSKI årsmøde 25. og 26. oktober 2021 på
Comwell Kolding

Kære kollega,
DSKI inviterer til årsmøde 2021. Mødet afholdes på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding.
Det ligger ca. 1 km fra banegården. Generalforsamling 2021 afholdes ikke sammen med årsmødet
da den er afholdt virtuelt marts 2021.
Mødet starter d. 25. oktober kl. 10, og der vil blive serveret morgenmad og frugt fra kl. 9. Vi
afslutter mødet d. 26. oktober ca. kl. 14.45, hvor der serveres eftermiddagskaffe, inden turen går
hjem.
Tilmeldingsgebyr:

Tilmelding før 3. september 2021
Tilmelding efter 3. sep. til til 23. sep. 2021
Tilmelding før 3. september 2021
Ikke-medlemmer
Tilmelding efter 3. sep. til 23. sep. 2021
Medlem af DSKI

Årsmødet inkl. Enkeltdagsgebyr Enkeltdagsgebyr
overnatning
onsdag
torsdag
500,00
2200,00
1000,00
1000,00
2700,00
1500,00
1000,00
2700,00
1500,00
1500,00
3200,00
2000,00

Gebyret skal indbetales i forbindelse med tilmelding til Lægernes Pensionsbank reg.nr. 6771 konto
nr. 6047021. Der er også mulighed for elektronisk betaling for en samlet afdeling ved henvendelse
til info@dski.dk
Der er reserveret 70 værelser og de tildeles efter først-til-mølle. Hvis der skulle være flere
tilmeldinger, vil vi selvfølgelig forsøge at skaffe værelser også til de senest tilmeldte fra en standby
liste. Det betyder 2 ting: For det første anbefales hurtig tilmelding og betaling af deltagergebyr, for
det andet bedes allerede tilmeldte, som alligevel ikke har mulighed for at deltage, meddele dette
hurtigst muligt, så der kan blive plads til kolleger fra standby listen.
Tilmelding:
www.dski.dk, på forsiden under Kalender/Kommende begivenheder/DSKI årsmøde.
Deadlines:
Årsmøde tilmelding: Torsdag d. 23. september 2021 kl 23.59. Herefter er tilmelding bindende. Der
er kun mulighed for refusion af tilmeldingsgebyr, hvis der er standby liste og en herfra kan
overtage tilmeldingen.
På bestyrelsens vegne
Betina Sørensen, Formand

