
 
Landsgeneralforsamling 
Århus 2010  
 

 

 

 

Program 
2. og 3. oktober 2010 
Sted:  Havnehotellet, Marselisborg Havnevej 20, 8000 Århus C 
 www.havnehotellet.dk 
 
Lørdag d. 2. oktober 

11:30 – 12:00 Ankomst 
Udlevering af nøgler og indkvartering  

12:00 – 13.00 Frokost 
Inkl. 1 øl/vand  

13.00– 15:00 
 
15.00-15.30 
15.30-17.00 
 
(13.00-16.00) 

Generalforsamling 
Dagsorden vedhæftet 
Kaffe/the med kage 
Generalforsamling fortsat 
 
Herretur til Søværnets Operative Kommando (SOK) 

 
 
 
 

 
 
 
 

19:00-19.30 
19.30 
24.00 

Velkomstdrinks 
Middag på Restaurant East Coast 
Natmad 
 
 

 

 
 
Søndag d. 3. oktober 

08:30 – 10:30 Morgenmad 
  

12:00  Værelser forlades senest kl. 12.00 
 

 



Bonus info 
 
I år har vi været så heldige at få en god aftale i stand med ”Havnehotellet” der er skønt beliggende på 
Marselisborg Havn. Det ligger i gåafstand (2,5 km) til centrum, banegården og Aros. 
 
Hotellet har dobbeltværelser, derfor er det vigtigt at tilmelde sig to og to, hvis man gerne vil bo sammen 
med én bestemt. Deltager man med et ulige antal medlemmer fra en afdeling, hjælper vi gerne med at 
finde en værelseskammerat.  
Nogle af værelserne har havudsigt, disse bliver fordelt efter ”først til mølle-princippet” når betaling er 
overført til bankkontoen. 
 
For de der eventuelt skulle have lyst, er det muligt at indkvartere på hotellet fra fredag efter klokken 14.00.  
 
Århusafdelingen deltager gerne i fællesspisning fredag aften. Lad os gerne vide det et par dage i forvejen, 
så vi kan nå at reservere bord. I Århus er bordreservation nødvendig fredag aften, hvis man er et lidt 
større selskab. 
 
Har du problemer med børnepasning kan vi måske hjælpe, kontakt Århusafdelingen for nærmere info. 
 
Husk at invitere Jeres mænd, de er også velkomne. Hvis vi kan skrabe 50 deltagere eller flere sammen til 
middagen, vil hotellet sørge for live musik om aftenen. 
 
Frokost, generalforsamling samt middag om aftenen foregår på Restaurant East Coast, der ligger side om 
side med hotellet. 
 
 
Priser 
 
Forplejning om lørdagen pr. person      600 kr. 
 
Overnatning pr. person i dobbeltværelse      400 kr. 
(inkl. morgenmad, linned, håndklæde og internet) 
 
Ekstra overnatning pr. person fra fredag     400 kr. 
 
 
Tilmelding skal ske til Tina Rosenborg og så vidt muligt via mail: 
 

smkf-tilmelding@bopr.dk 
 

eller på tlf. 86929022 
 
Der skal oplyses følgende: 
 

• Navn(e) på tilmeldte  
• dato for ankomst 
• ønskes hotelværelse inkl. forplejning 
• ønskes kun forplejning  
• deltagende mænds cpr. nr. - påkrævet af SOK af sikkerhedsmæssige hensyn 

 
Betaling skal overføres senest 1. september til følgende konto nr.  
 
Reg. 9501 konto 1024635 
 
Det er VIGTIGT AT OPLYSE NAVN OG AFDELING i forbindelse med bankoverførslen. 


