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Har du forslag til et indlæg på Vintermøde og temadag i marts 2014?
ATV Jord og Grundvands årlige to-dages konference, Vintermødet, afholdes 11. og 12. marts 2014 i Vingsted
Hotel- og konferencecenter ved Vejle, og du inviteres til at komme med forslag til indlæg og emner. Der afholdes også en temadag inden vintermødet, den 10. marts, som du ligeledes kan komme med input til.
På mødet præsenteres nyheder, erfaringer og forskningsresultater opnået af forskere, myndigheder, rådgivere m.fl. Programmet bliver sammensat ud fra de spændende forslag, som vi modtager. Der vil være flere
”spor” på samme tid. Har du lyst til at holde et indlæg, stå for en workshop, en fagsession eller en temadag eller komme med ídéer til emner og foredragsholdere, så grib chancen, udfyld skemaet og send ind.
Deadline for forslag er 16. september 2013.
Arrangementsgruppen vil herefter sammensætte et program, og du får besked sidst i november, om dit forslag er kommet med i programmet.
Sådan sender du et forslag
Anvend venligst medfølgende skabelon til dit forslag (ligger også som en template på vores hjemmeside).
Skriv hvilket af emnerne dit forslag falder ind under eller kom gerne med forslag til et andet emne. Det kan
være forslag til foredrag, emne til en workshop med få korte oplæg og aktiv inddragelse af deltagerne eller til
en fagsession med et specialiseret emne med en række kortere indlæg. En uddybende figur eller illustration
til dit forslag vil være meget velkommen.
Det udfyldte skema sendes til atvlv@env.dtu.dk som en word-fil (ikke pdf) senest 16. september 2013. Kun
indlæg, som er fremsendt inden fristens udløb, kommer i betragtning. Hvis du har flere forslag, bedes hvert
forslag indsendt separat.
Hvis dit indlæg kommer med på vintermødet
•
•
•

Deltager du i mødet til halv pris (gælder foredrag på sessioner og fagsessioner eller hvis du er arrangør af en fagsession eller workshop)
Skal du indsende et abstract på 1-2 sider til mødekompendiet senest 10. februar 2014
Skal du udarbejde powerpoint-præsentationer, som efterfølgende sendes til deltagerne på et USBstik samt offentliggøres på ATV Jord og Grundvands hjemmeside

Vi glæder os til at modtage dit forslag. Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte
os.
Mange hilsner
Planlægningsgruppen for Vintermøde 2014
Civilingeniør, ph.d. Nina Tuxen, Orbicon A/S, tlf. 2174 4116, ntux@orbicon.dk
Professor Philip Binning, DTU Miljø, tlf. 4525 2161, pjbi@env.dtu.dk
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Projektleder, hydrogeolog Carsten Vejergang, Horsens Vand A/S, cvc@horsensvand.dk
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