
 

   

 
 
Praktiske oplysninger til kongressens delegerede 

 23. maj 2014 
 

 

Mødeplan 

Kongressen holdes efter følgende mødeplan: 

 
 
Tirsdag den 2. september 2014 
10.30 – 12.00 Kongres 
12.00 – 14.00 Frokostpause 
14.00 – 18.00 Kongres 
19.30 –  Kongres – evt. aftenmøde 
 
Onsdag den 3. september 2014 
09.00 – 12.00 Kongres 
12.00 – 14.00 Frokostpause 
14.00 – 18.00 Kongres 

 

Foreningens kommunikation med de delegerede 

Alle henvendelser fra foreningen til de delegerede i forbindelse med kongressen 
foregår pr. e-mail.  
 
I forbindelse med indsendelse af udgiftsbilag eller anden henvendelse, skal du 
angive dit delegeretnummer, som du kan finde på medsendte delegeretliste. 
 
Alle papirer, der uddeles under kongressen, vil samtidigt være tilgængelige via 
foreningens hjemmeside. 
 

De delegerede må ikke uddeles materialer til kongressen uden forudgående 
aftale med sekretariatet eller formandsskabet. 
 

Optagelse af punkter på dagsordenen 

Forslag, der ønskes optaget på kongressens dagsorden, skal være anmeldt 
skriftligt til hovedstyrelsen senest den 22. juli 2014 kl. 16.00, jf. vedtægternes § 
20, stk. 5. Forslagene indsendes til kongres@dlf.org. 

 

Vedtægtsændringer 

Ændringsforslag til vedtægterne, der ønskes behandlet på kongressen, skal være 
anmeldt skriftligt til hovedstyrelsen senest den 21. juli 2014 kl. 16.00, jf. ved-
tægternes § 38, stk. 1. 

mailto:kongres@dlf.org
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Kongresvedtagelser/resolutioner 

Forslag, der er rettet til organisationen internt, kaldes ”kongresvedtagelser”, 
mens forslag, der over for offentligheden skal markere foreningens synspunk-
ter, kaldes ”resolutioner”. 
 
Hovedstyrelsen opfordrer de delegerede til ikke at fremsætte eller fastholde 
forslag til kongresvedtagelser/-resolutioner, når foreningens formand under 
kongressen giver et tilsagn om det pågældende forhold. 
 
Forslag, der indsendes til hovedstyrelsen inden den 18. august 2014, udsendes 
til de delegerede med hovedstyrelsens kommentarer, hvis forslagsstilleren øn-
sker det. Kommenterede forslag udsendes efter det ordinære hovedstyrelses-
møde den 26. - 27. august 2014. Øvrige indsendte forslag udsendes uden ho-
vedstyrelsens kommentarer. Forslag, der modtages efter den 28. august 2014, 
kan ikke forventes udsendt til de delegerede. 
 
Forslag, der ønskes trykt i Folkeskolen sendes til folkeskolen@dlf.org  
Forslag, der er Folkeskolen i hænde senest den 12. august 2014 kl. 12.00, of-
fentliggøres i Folkeskolen nr. 14 (udkommer i uge 35 den 28. august 2014). 
Forslaget samt eventuel begrundelse må maksimalt fylde 1750 enheder (= bog-
staver, tegn og mellemrum). 
 

Registrering 

Alle delegerede skal på forhånd registrere sig elektronisk. Det betyder, at du 
skal gå ind på Min Side og  

 Bestille/fravælge hotelovernatning 

 Bestille hotelovernatning for kredsens gæster (kun kredsformand) 

 bestille fanefødder (kun kredsformand). 
 
Klik på MIN SIDE på hjemmesiden eller skriv medlem.dlf.org ind i din browser. 
Du kan nu logge ind med NemID eller pinkode. 
 
Når du er inde på siden, vil du nederst finde en boks med en invitation til kon-
gres. Klik på linket og følg flowet. Du skal ikke skrive noget i den første tekst-
boks i tilmeldingsflowet. Vær opmærksom på, at kursussystemet rummer mu-
lighed for, at kredsen kan foretage en samlet registrering af alle kredsens dele-
gerede. 
 

DLinFo 

Alle udsendelser og blanketter i forbindelse med kongres 2014 findes i DLinFo. 
Udsendelser (information og materiale) findes under fanen KONGRES, K-14 
UDSENDELSER. Blanketter findes under fanen KONGRES, K-14 BLAN-
KETTER. Alle blanketter udfyldes og sendes via mail til kongres@dlf.org.  
 

Kongressens mail 

E-mailadressen kongres@dlf.org skal benyttes til al kommunikation og frem-
sendelse af evt. materialer vedr. kongressen. 
 

Adgangskort og stemmekort 

Når du ankommer til kongresstedet, får du udleveret navneskilt og holder ved 
indgangen. Navneskiltet er også adgangskort.  

mailto:folkeskolen@dlf.org
mailto:kongres@dlf.org
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Stemmekort vil ligge på din plads. 
 

Tjenestefrihed 

Delegerede kan søge om tjenestefrihed uden lønafkortning til kongressen ved 
at sende et brev med nedenstående ordlyd til ansættelseskommunen. 
 
”Til X kommune 
Vedr. tjenestefrihed til deltagelse i Danmarks Lærerforenings kongres 2014. 
 
Undertegnede ansøger om tjenestefrihed uden lønafkortning til deltagelse i 
Danmarks Lærerforenings kongres fra den 2. - 3. september 2014. 
 
Med venlig hilsen 
          NN” 
 
Har du brug for en bekræftelse af, at du er valgt som delegeret, skal du skrive til 
kongres@dlf.org, og du vil få den tilsendt. 
 

Transport 

Foreningen dækker udgifter til transport efter nedenstående regler. Som hoved-
regel benyttes offentlige transportmidler, også til evt. transport mellem luft-
havn/banegård og kongresstedet. 

 

Tog 

Der skal benyttes standardklasse tog. Billetter til delegerede og evt. til kredsenes 
gæster bestilles på den vedlagte bestillingsblanket.  Der udfyldes én blanket pr. 
person. 
 
Kredsen modtager en faktura fra foreningen på de billetter, der vedrører kred-
sens gæster. Derfor er det vigtigt, at det fremgår af bestillingsblanketten, hvem 
der bestilles billetter til. 
 
Billetter bestilles hos VIA Egencia. Husk at oplyse ref.nr. ”KONGRES-0114” 
og delegeretnummer. 
 

Bestillingsmuligheder 

 Udfyld vedlagte bestillingsblanket og send den til VIA Egencia,  
Meldahlsgade 5, 2. sal, 1613 København V eller 

 Find blanketten i DLinFo under KONGRES, K-14 BLANKETTER 
og send den via mail til tog.denmark@viaegencia.com 

 
Vi anbefaler, at du bestiller billetter så hurtigt som muligt, dog senest en uge før 
kongressens start. VIA Egencia sender løbende de bestilte billetter til den øn-
skede leveringsadresse. 
 

Transport fra Københavns Hovedbanegård til Tivoli Congress Center 

Fra Københavns Hovedbanegård tager det ca. 10 minutter at gå til Tivoli 
Congress Center.  
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Du kan også tage buslinje 11A direkte til døren. Busturen tager ca. 5 minutter. 
Bussen har holdeplads foran Hovedbanegården ved udgangen overfor Tivoli. 
Bussen kører ca. hvert 10. minut. 
 

Fly 

Der må som udgangspunkt kun benyttes fly, hvis du ikke kan nå frem i tide 
med tog. Bemærk, at kongressens starttidspunkt er kl. 10.30. Fly kan dog benyt-
tes, hvis flybilletten er billigere end anden transportform. 
 
Flybilletter bestilles på samme blanket som togbilletter. 
 

Afbud 

Hvis du melder afbud til kongressen, skal du returnere billetten til VIA Egencia 
inden afrejsedagen, ellers hæfter kredsen for billettens pris. 
 

Egen bil 

Foreningen refunderer udgifter til kørsel i egen bil efter statens regler. Satsen er 
2,10 kr. pr. km. Vi opfordrer til samkørsel. Færgebillet/brobillet refunderes, 
hvis du sender originalbilag med. 
 
Der er parkeringsmuligheder i området omkring Tivoli Congress Center. Par-
keringshuset er placeret mellem de to hoteller, og der er direkte adgang til Tivo-
li Hotel gennem kælderen. Når du ankommer, skal du trække en billet i parke-
ringshuset, som du betaler i receptionen i kongrescentret ved afrejse. Parke-
ringsbillet for en hel dag (over 7 timer) koster 140 kr. Parkeringsafgiften refun-
deres, hvis du sender originalbilag med. 
 

Udgiftsbilag 

Vi vedlægger udgiftsbilag til brug for refusion af transportudgifter. Udgiftsbila-
get skal indsendes til foreningen senest den 19. september 2014. Find blanket-
ten i DLinFo under KONGRES, K-14 BLANKETTER og send den via mail 
til: kongres@dlf.org. Husk at påføre dit delegeretnummer på udgiftsbilaget. 
 

Overnatning 

Delegerede  

Delegerede med lang transporttid tilbydes overnatning under kongressen på 
Wakeup Copenhagen www.wakeupcopenhagen.dk, hvor vi har reserveret et 
antal hotelværelser med morgenmad. 
 
Bestilling af hotelværelser for delegerede og kredsenes gæster skal ske elektro-
nisk (se afsnit ” Registrering”) senest den 10. juni 2014. Efter denne dato kan vi 
ikke garantere dig et værelse. Efter tilmeldingsfristens udløb vil du hurtigst 
muligt få besked om, hvor du er indkvarteret. 
 
Vi opfordrer til, at du ankommer til København tirsdag den 2. september 2014, 
så der kun bliver tale om 1 overnatning. Er du på grund af lang transporttid 
nødt til at ankomme allerede den 1. september 2014, bestilles denne overnat-
ning samtidig med de øvrige overnatninger. 
 

mailto:kongres@dlf.org
http://www.wakeupcopenhagen.dk/
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Benytter du dig ikke af Danmarks Lærerforenings aftale om hotelreservation, 
kan du få udgifter til overnatning på et andet hotel refunderet. Kvitteringen 
sendes til foreningen med din underskrift og delegeretnummer.  
 
Foreningen refunderer ikke udgifter til hotelophold, som overstiger det beløb, 
som foreningens hotelaftaler udgør. Beløbet udgør i år 660,00 kr. pr. overnat-
ning.  
 

Afregning 

Foreningen afregner de delegeredes ophold direkte med hotellerne. Evt. øvrige 
udgifter i forbindelse med opholdet på hotellet, skal afregnes direkte til hotellet 
inden afrejse. 
 

Kredsenes gæster 

Kredsenes gæster kan benytte foreningens indkvarteringstilbud på samme må-
de som de delegerede. Kredsen skal afregne for gæsterne direkte med hotellet 
inden afrejsen. Kredsen tilmelder gæster på samme måde som for delegerede.  
 

Frokost og middag 

Vi arrangerer ikke frokost eller middag for kongressens delegerede. Vi anbefa-
ler, at du eller kredsen reserverer plads på en restaurant. Oversigt over restau-
ranter kan findes på www.aok.dk. 
 
For delegerede fra fraktion 4 og kreds 181 er der særlige regler, se bilag (kun 
vedlagt til fraktion 4 og kreds 181). 
 
Vi vedlægger frokost-/middagstilbud fra Reinwalds og Tivoli Hotel & 
Congress Center. 

 

Trådløst netværk 

Der er trådløst netværk og strøm til bærbar pc til rådighed i kongressalen. 
 

Kredsbladsredaktørernes arbejdsforhold 

Et afsnit af kongressalen er forbeholdt kredsbladsredaktørerne. Printerne på 
infoøerne, der er placeret i foyeren, kan benyttes. Husk at medbringe en USB-
nøgle. 
 

Kongresreferat 

Referatet lægges på DLinFo og på foreningens hjemmeside efter kongressens 
afholdelse. 
 

Kredsfaner 

Kredsfaner kan opstilles i kongressalen, hvor der er fanefødder til rådighed. 
Faner skal være i salen på første kongresdag senest kl. 09.30. Sekretariatet hjæl-
per med placeringen. Bestillingen af fanefødder skal ske elektronisk senest den 
10. juni 2014 (kun kredsformænd). 
 

http://www.aok.dk/
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Mødelokaler 

Der er mulighed for at booke et mindre antal mødelokaler i Tivoli Congress 
Center. Booking foregår efter først til mølle princippet. Det sker enten på e-
mail: info@tivoli-cc.dk eller på telefon 45 99 00 00. Kredsen skal selv betale 
udgiften til leje af mødelokale. Kredsene kan evt. også kontakte det hotel, som 
de indkvarteres på. 
 

Kaffe i pauserne 

Der er mulighed for at købe kaffe i pauserne. Man kan også købe en 1-dags 
billet eller en 2-dags billet, som giver adgang til fri kaffe hele dagen. Disse bil-
letter købes i lobbybaren og i kongresreceptionen, enten før mødet starter eller 
i den første pause. 
 
Prisen for en 1-dags billet er 60 kr. og for 2 dage 120 kr. pr. person. 
 

Spørgsmål vedr. kongressen 

Har du spørgsmål i forbindelse med kongressen, kan du henvende dig til Afde-
lingen for kursus- og kompetenceudvikling – Saima F. Ahmad, Helle Pilgaard, 
Carsten Freundt eller Steen Clausen på telefon 33 69 63 00 eller e-mail  
kongres@dlf.org 

 

Deadlines i forbindelse med ordinær kongres 2014 

Nedenfor er anført de datoer, hvor materialer mv. skal være foreningen i hæn-
de. 
 
10. juni 2014 Sidste frist for bestilling af hotelværelse 

10. juni 2014 Sidste frist for bestilling af fanefødder 

21. juli 2014 Sidste frist for forslag til vedtægtsændringer 

22. juli 2014 Sidste frist for anmeldelse af punkter til dagsordenen 

12. august 2014 Sidste frist for indsendelse af forslag til resolutioner og 
kongresvedtagelser til offentliggørelse i Folkeskolen 

18. august 2014 Sidste frist for indsendelse af forslag til resolutioner og 
kongresvedtagelser, der ønskes udsendt til de delegerede 
med hovedstyrelsens bemærkninger 

27. august 2014 Sidste frist for indsendelse af forslag til resolutioner og 
kongresvedtagelser, der ønskes udsendt til de delegerede. 
Udsendes uden hovedstyrelsens bemærkninger 

1. oktober 2014 Sidste frist for indsendelse af udgiftsbilag til foreningen 

 
 
Følgende materialer og bilag er vedlagt 

 Bestillingsblanket til tog/fly 

 Udgiftsbilag til transportgodtgørelse 

 Praktiske oplysninger inkl. udgiftsbilag til fraktion 4 og kreds 181 (kun 
til fraktion 4 og kreds 181) 

 Foreløbig dagsorden 

 Forslag til forretningsorden 

 Delegeretliste. 

mailto:info@tivoli-cc.dk
mailto:kongres@dlf.org

