Praktiske oplysninger til TL’s kongres
- version 2

Afbud
Skulle du blive forhindret i at deltage, skal afbud meddeles hurtigst muligt via mail til
kongres@tl.dk, så en suppleant kan indkaldes.
Indkvartering
De fleste deltagere overnatter på Comwell Kolding, og enkelte delegationer overnatter på
Hotel Kolding. Vær opmærksom på, at fordelingen er ændret, da vi har justeret
deltagerantallet på kongressen. Adressen på de to hoteller er angivet nedenfor:
Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding
Hotel Kolding, Banegårdspladsen 7, 6000 Kolding
Nedenfor er en oversigt over, hvor delegationerne fra afdelingerne overnatter:
Comwell Kolding

Hotel Kolding

TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

TL Nord – Aalborg
TL Østjylland - Aarhus

København
Sjælland - Ringsted
Fyn - Odense
Midtvest - Herning
Sjælland - Hillerød
Sydøst - Vejle
Sydvest - Esbjerg

Der er bestilt værelse til alle delegerede fra fredag den 23. oktober til lørdag den
24.oktober. Hvis du ikke skal bruge dit værelse, bedes du hurtigst muligt oplyse dette via
mail til kongres@tl.dk.
Indskrivning
Der vil være indskrivning fredag den 23. oktober på Comwell Kolding. Overnattende fra
Hotel Kolding kan tjekke ind lørdag morgen fra kl.07:15-07:55 på Comwell Kolding. Hvis du
først ankommer lørdag morgen, vil der ligeledes være mulighed for indskrivning lørdag den
24. oktober kl. 07:15-07:55 på Comwell Kolding.
Besked fra afdelingsmedarbejder om indskrivning.
Forplejning – og eventuel allergi mv.
Der er fuld forplejning hele weekenden startende med en sandwich fredag aften.
Har du fødevareallergi, er vegetar, veganer eller lignende, bedes du meddele senest den 15.
oktober via mail til kongres@tl.dk.
Fotografering på kongressen
På TL’s kongres vil der være fotografer til stede. Ønsker du ikke at optræde på billeder i TL’s
medier (Teknikeren, hjemmeside, nyhedsbrev, Facebook) bedes du kontakte redaktør
Susanne Bruun mobil 31354031 / sbr@tl.dk
Afrejse og udtjekning
Du skal være tjekket ud fra værelset inden kongressen starter lørdag morgen.
Kongressen forventes af slutte omkring kl. 19.00 lørdag den 24. oktober.
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Transport og rejseregler
Du får nærmere besked fra din lokalafdeling om evt. fælles transport.





Du skal benytte billigste offentlige transport og rejse på standardklasse.
Kører du alene i egen bil, dækker vi med den lave kilometersats (1,96 kr. pr. km)
samt eventuel broafgift.
Er I flere i bilen, dækker vi med den høje kilometersats (3,52 kr. pr. km) samt
eventuel broafgift.
Tager I en taxa fra togstationen til kongresstedet eller fra Hotel Kolding til
kongresstedet, opfordres I til så vidt som muligt at fylde taxaerne.

Rejseafregning foregår i ”zExpense”, TL’s elektroniske rejseafregningssystem, via MitTL.
Efter kongressen vil du automatisk modtage et link til systemet via mail.
Småfornødenheder
Der kan købes småfornødenheder for max 75 kr. pr. rejsedag. Som småfornødenheder
forstås kaffe/the, brød/kage, vand/øl, slik eller en avis, magasin eller lignende, som er
indkøbt på rejsen. Småfornødenheder afregnes via ”zExpense” i MitTL.
Tilskud til børnepasning
Der ydes tilskud til børnepasning efter gældende regler. Børnepasning afregnes også via
”zExpense” i MitTL.
Sådan finder du vej fra stationen
Der er ca. 1,3 km fra Kolding
station til Comwell Kolding.
Fra Hotel Kolding til Comwell
Kolding er der ca. 1,1 km.
På kortet er ruten fra stationen til
Comwell Kolding angivet.
Hotel Kolding er også markeret.
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Program til TL’s 50. kongres
Ret til ændringer i programmet forbeholdes
Lørdag d. 24. oktober
Kl.07.15

Indskrivning af de sidste delegerede

Kl.08.00

Kongresåbning
Konstituering af kongressen
Mundtlig beretning
Udtalelser
Regnskab

Kl.10.35

Pause

Kl.11.25

Lov- og beslutningsforslag

Kl.12:25

Frokost

Kl.13:25

Lov- og beslutningsforslag

Kl.16:00

Pause

Kl.16:50

Retningslinjer

Kl.17:20

TAK-delegeretmøde

Kl.17:40

Valg

Kl.19:00

Tak for i år
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