Programmer til Temadag og Vintermøde 2016
Written by Jesper Friis
Friday, 13 December 2013 00:00 - Last Updated Friday, 04 March 2016 09:30

Vintermøde Program (Opdateret marts 2016)
Vintermoede 2016 - hovedprogram - febr2016_2.pdf
Abstractsamling Vintermøde 2016 (Opdateret marts 2016)
Abstractsamling VIN2016.pdf
Abstract opsætning Vintermøde 2016
AbstractOpsaetning_Kompendium2016.dotx

Oplysninger vedr. tilmelding til Temadage mandag den 7. marts 2016 og/eller
Vintermøde tirsdag og onsdag den 8. - 9. marts 2016
Videre til tilmelding

Temadag - Mandag den 7. marts 2015

Temadag 1, ”Helhedsorienteret, bæredygtig jordhåndtering” (Opdateret marts 2016)
Temadag 1 - Baeredygtig jordhaandtering - marts 2016.pdf

Temadag 2, ”Geofysik og geologi i forureningssager – nyeste viden”
Temadag 2 - Geofysik i forureningssager.pdf

Deltagergebyr: Kr. 2.800,00 (inkl. dagsforplejning, ekskl. moms).
Du kan deltage i temadagen uden at være tilmeldt selve Vintermødet.

1/5

Programmer til Temadag og Vintermøde 2016
Written by Jesper Friis
Friday, 13 December 2013 00:00 - Last Updated Friday, 04 March 2016 09:30

Vintermøde Program (Opdateret marts 2016)
Vintermoede 2016 - hovedprogram - febr2016_2.pdf
Abstractsamling Vintermøde 2016 (Opdateret marts 2016)
Abstractsamling VIN2016.pdf
Abstract opsætning Vintermøde 2016
AbstractOpsaetning_Kompendium2016.dotx
Tilmeld dig på www.atv-jord-grundvand.dk senest mandag 29. februar 2016.
Tilmelding er bindende, men kan ved afbud overdrages til anden side (refundering foretages
ikke).
Almindelig deltager
8 - 9. marts 2016
kr. 5.600,00
Inkl. dagsforplejning begge dage, festmiddag 8. marts
Ekskl. værelse og moms
Husk at book'e overnatning - se nedenfor
Foredragsholder på hovedprogram eller fagsession, arrangør af workshop
8 - 9. marts 2016
kr. 2.800,00
Inkl. dagsforplejning begge dage og værelse
Festmiddag 8. marts, morgenmad 9. marts
Ekskl. moms
Arrangør vintermøde
8 - 9. marts 2016
Inkl. dagsforplejning begge dage og værelse
Festmiddag 8. marts, morgenmad 9. marts
Ekskl. moms
Studerende
8 - 9. marts 2016
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Inkl. dagsforplejning begge dage, festmiddag 8. marts studenterværelse 8 - 9. marts, morgenmad 9. mar

Kun ph.d. studerende/specialstuderende, der er optaget på hovedprogrammet eller efter aftale med ATV

Tilvalg
Aftenbuffet
7. marts 2015
kr. 385
For deltagere, der overnatter inden vintermødet.
Inkl. vin,vand,øl samt kaffe, ekskl. moms.
Bemærk: Det er ikke festmiddagen, som er 8. marts og er inkl. i deltagergebyret

Videre til tilmelding

Alle priser er ekskl. moms.
Tilmeldingen er bindende, men kan ved afbud overdrages til anden side (refundering foretages
ikke).
Hvis du alene ønsker at deltage i temadagen, skal du svare nej til deltagelse i nedennævnte
fagsessioner og workshops.
Booking af værelse
OBS: Overnatning book'es elektronisk og betales af deltagerne selv direkte på Vingsted Hotelog konferencecenter
https://atv-jord-grundvand2016.nemtilmeld.dk/3/ eller Tlf. 7586 5533
Vejledende pris pr. overnatning:
kr. 930 for enkeltværelse, inkl. morgenmad (inkl. moms)
kr. 680 for delt dobbeltværelse, inkl. morgenmad (inkl. moms)
Mange vil gerne overnatte på selve Vingstedcentret, men det er desværre ikke muligt at
imødekomme alle ønsker om enkeltværelse. Vi opfordrer til, at så mange som muligt deler
værelse – de fleste af værelserne er rigeligt store. Vingsted Hotel- og konferencecenter
tilgodeser, i videst muligt omfang, en aftale med en kollega om at dele et dobbeltværelse. Oplys
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venligst navn på kollega samt firmanavn. Når Vingsted Hotelog konferencecenter ikke har flere
ledige enkeltværelser, book'es der som alternativ enkeltværelse på Hotel Torvehallerne i Vejle.
Der er arrangeret bustransport den 8.3.2016 før og efter aftenarrangementet samt den 9.3.2016
om morgenen.
Workshops og Fagsessioner 2016
Se venligst hovedprogram samt separate programmer for de enkelte arrangementer.
Bemærk venligst, at der er begrænset deltagerantal i workshops. ATV Jord og Grundvand
fordeler deltagerne, så flest mulige virksomheder/institutioner repræsenteres. Deltagelse i
workshops og fagsessioner forudsætter tilmelding til hele Vintermødet.
Workshop 1 "Workshoppen er fuldt booked"
Rundt om LAR - Fokus på nedsivningsløsninger
WS1 - Rundt om LAR - program.pdf
Workshop 2
Basistilstandsrapporten - Status og erfaringer - Hvordan ser kommunerne på opgaven?
WS2 - Basistilstandsrapporter kommunesiden - program.pdf
Workshop 3
Innovation – hvordan bliver vi bedre? - Eksemplificeret ved indeklimaprojekter
WS3 - Innovation - indeklima.pdf
Workshop 4 "Workshoppen er fuldt booked"
ISamarbejde mellem aktører på pesticidområdet - med fokus på pesticidpunktkilder
WS4 - Pesticidpunktkilder.pdf
Fagsession 1
Undersøgelser og modellering af grundvandsforurening i kalkmagasiner
Fagsession 1 - Undersøgelser og modellering af grundvandsforurening i kalkmagasiner.pdf
Tilmelding er ikke nødvendig
Fagsession 2
Metanreduktion med Biocovers - status og erfaringer
Fagsession 2 - Biocover - modul 1 og 2.pdf
Tilmelding er ikke nødvendig
Fagsession 3
Grundvandskøling og - varme i Danmark
Fagsession 3 - Grundvandskøling.pdf
Tilmelding er ikke nødvendig
Fagsession 4
Blødgøring af drikkevand
Fagsession 4 - Blødgøring af drikkevand.pdf
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Tilmelding er ikke nødvendig
Fagsession 5
Det urbane vandkredsløb - Hvordan kan vi modellere og håndtere det?
Fagsession 5 - Det urbane kredsløb - program.pdf
Tilmelding er ikke nødvendig
Fagsession 6
Overfladevand og jordforurening
Fagsession 6 - Overfladevand - interaktion - program.pdf
Tilmelding er ikke nødvendig
Deltagelse i workshops og fagsessioner forudsætter tilmelding til hele Vintermødet. Bemærk
venligst, at der er begrænset deltagerantal i workshops. ATV Jord og Grundvand fordeler
deltagerne, så flest mulige virksomheder/institutioner repræsenteres.
Fælles bustransport
Der arrangeres bus fra Vejle Banegård til Vingstedcentret tur/retur – HUSK tilmelding til bus
8.3.2015 – Intercity Afg. København kl. 06.02 – ank. Vejle kl. 08.28
8.3.2015 – Lyntog Afg. København kl. 06.55 – ank. Vejle kl. 08.58
9.3.2015 – fra Vingsted Hotel- og konferencecenter kl. 16.05
Check DSB's køreplan i marts. Bus til Vingsted afgår umiddelbart efter togets ankomst.
Tilmelding
Tilmeld dig på www.atv-jord-grundvand.dk senest fredag 12. februar 2015.
Tilmelding er bindende, men kan ved afbud overdrages til anden side (refundering foretages
ikke).
Videre til tilmelding
Firmaudstilling i foyer
Der er mulighed for – i begrænset omfang – at bestille plads til en standplads til udstilling i
foyer'en. Kontakt venligst sekretariatet for at reservere plads. Standplads er gratis, men
forudsætter en fuldt betalende deltager fra virksomheden.
Yderligere information
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, tlf.
4525 2177, e-maill atvlv@env.dtu.dk
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