Jubilæumsdag
24. august 2018 i Aalborg
Den danske Landinspektørforening

Til deltagerne i Landinspektørforeningens Festdag
i Aalborg - Fredag den 24. august
Vi er overraskede, glade og ydmyge.
Der er kommet over 300 tilmeldinger.
Det giver os dog enkelte udfordringer med plads, drikke og forplejning.

Udfordringer vi kan håndtere
Festtaler ved minister, borgmester, rektor og direktøren for GST
KL. 12:30 – 13:20
Talerne begynder kl. 12.30 – præcist !
Kom i god tid.
Vi lukker dørene, og der vil ikke blive lukket deltagere ind herefter.
Det kommer til at give alt for meget uro.
Auditoriet er desuden lige i underkanten til så mange deltagere, så hvis du vil
være sikker på en siddeplads, skal du trække ind i god tid.
Der vil være reserverede pladser til talerne og inviterede gæster på første række.
Foregår i Auditoriet – til venstre for frokost/buffet-området.
Frokostbuffet og reception kl. 13:30 – 14:30
Frokost og festligholdelse vil foregå straks uden for Auditoriet.
På grund af det store antal deltagere bliver vi nødt til at lade buffeten foregår
stående – dog med borde til placering af tallerkener og glas.
Der er enkelte siddepladser til gangbesværede.
Se oversigt.
Der er ét glas champagne til hver enkelt deltager.
Øvrige drikkevarer kan købes i kantineudsalget.
Festtale ved Stig Enemark kl. 14:30 – 15:15
Her vil døren tilsvarende blive lukket på klokkeslæt.
Her er også reserverede pladser til inviterede gæster på første række.
Faglig havnevandring kl. 16:00 – 17:00 v/ Esben Munk Sørensen
Vandringen begynder uden for Hovedindgangen til Create-bygningen
Aftenbuffet kl. 17:00 – 21:00
Foregår samme sted som frokostbuffeten, og stående med borde opstillet.
Der er enkelte siddepladser til gangbesværede.
Det er muligt at trække op på første sal eller stå ved caféborde i udstillingerne.
Der vil være ét glas vand/vin/øl til hver deltager.
Øvrige drikkevarer kan købes i kantineudsalget.

Udfordringer uden for vores rækkevidde
Parkering
Der er flere parkeringssteder i omegnen af Create-bygningen.
Se Aalborg-kort med parkering
Create-bygningen er den grå firkant ved den markerede EuroPark P-plads ved
havnen.
Cykelløb
Der foregår en række cykelløb i Aalborg Centrum kl. 15.30 – 22.00, hvor ruten vil
være afspærret for kørsel.
Der vil være mulighed for at komme ud af parkeringshusene i Salling og Føtex i
tidsrummet kl. 17.00-19.00
Følgende veje vil blive lukket for alt trafik i ovennævnte tidsrum:
Østerågade, Nytorv, Østerbro (første del), Danmarksgade, Boulevarden.
Create-bygningen ligger uden for det afspærrede område.
Se cykelprogrammet
Med venlig hilsen
Kim Ingemann Christensen
Sekretariatschef
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