
 

 

Supplerende bemærkninger i forhold til generalforsamlingen 

 

 
 NB: Som generel information: DTF’s generalforsamling afvikles samme dag i Kirkesalen, kl. 10.00.  

         B&M-medlemmer er velkommen til at deltage som observatør.  

 

 

A:  Faglige indlæg -  (efter frokost)   

Emne 1. ’Terrortrusler mod vore arrangementer’ – tivolier, by- og markedsfetser  Hvordan tackler vi en 

                 sådan -  udefrakommende - trussel ?  Indlæg ved PET forventes. 

Emne 2.  Forsikringer – Har vi de rigtige og de nødvendige forsikringer?  Indlæg:’Din Forsikringsmægler’, 

                v/ Lars Kortegaard  

Emne 3. ’Tilladelser’ – En generel drøftelse om opgaven – den besværlige/omfattende proces - at sikre at  

                enhver arrangør indhenter alle de forskellighed fra politikreds til politikreds til hvilket indhold  

                 tilladelserne får. Formålet med drøftelsen skal være at arbejde mod en digitaliseret løsning med  

                 kun en ansøgning pr. arrangement. Vi forventer en deltagelse af et folketingsmedlem, der kan  

                 være os behjælpelig med at løfte opgaven videre til Christiansborg.    

(Ret til ændringer i nævnte program forbeholdes) 

 

B:  Spisning -  fredag den 03.11.2017, kl. 19.00  -  frokost, lørdag den 04.11.2017:  

Arrangeres i et samarbejde mellem By- & Markedsfester og Danmarks Tivoli Forening.  Spisningen  

afholdes i ’Kirkesalen’  

Det er planlagt som en kammeratskabsaften / uformel middag, hvor der ikke arrangeres musik eller anden 

underholdning. Tilmelding er nødvendig. 

 

Middag      kr.  300,00, incl. 3-retters menu, kaffe, men excl. drikkevarer     

    Vinmulighed: kr. 150.00 (husets vin) eller kr. 250.00 

Lørdagen -  incl. frokost     kr. 240.00, incl. 1 øl/vand samt morgenkaffen. (Kræver tilmelding). 

                    (opkræves efterfølgende af Sekretariatet) 

 

Medlemmer, der har lyst til at deltage i nævnte arrangementer, bedes meddele dette (via mail til 

Sekretariatet) absolut senest den mandag den 30.10.2017.  

 

C:  Overnatning mm  

Reservation af overnatning, Der skal rettes henvendelse herom til Sekretariatet senest den 01.11.2017.  

NB. Værelserne vil blive reserveret på ”Kolding Hotel & Apartments” (Kolding Byferie), 

Adresse: Kedelsmedgangen 2, 6000 Kolding (som ligger i gå-afstand fra Sct. Jørgensgaard. 

Morgenmaden serveres på Sct. Jørgensgaard 

 

D:  Aktiviteter – fredag eftermiddag:  

Kl. 15.00: Kolding Hus. En meget anderledes rundvisning, hvor der åbnes for særlige døre for de af os, som 

har tilmeldt sig til Sekretatiatet senest den 01.11.2017. Ansvarlig:  informationschef Nanna Ebert. 

NB. Af hensyn til arrangementets indhold skal det bemærkes, at tilmelding er absolut nødvendig !! 

 

Kl. 17.00: Fredagsbar – Slotssøbadet’s lokaler 

 

Alternativ (også lørdag): Dronning Dortheas Badstue (Slotssøbadet) – forkæl dig selv (eller din ledsager) 

med denne luksus og afslapning. – For at opnå en særpris skal Sekretariatet kontaktes.  

 

 

 

 

 

Eventuelle spørgsmål – til ovenstående – foretages til Sekretariatet.  Tlf. 2670 7555 – mail: knkr@mail.dk .
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