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Hvor, hvornår, hvad, hvordan og hvem…? 

Sted Auditorium B på Aarhus Universitetshospital, Skejby, Brendstrupsgårdsvej 100, 
8200 Århus N. 

Auditorierne findes til højre ved indgang 6 (hovedindgangen). Se eventuelt et kort 
over hospitalet ved at klikke hér! 

Tidsrum Møderne begynder sædvanligvis kl. 19:00 og slutter kl. 21:30 eller 22:00. 

Der er indlagt en kaffepause af 20-30 minutters varighed, hvor der ud over kaffe, 

te og vand også serveres lidt sødt. 

AV-udstyr Auditoriet er udstyret med faciliteter til PowerPoint-præsentationer etc., og der er 
en auditoriebetjent til stede. 

Man kan anvende sin egen medbragte computer, og det anbefales, hvis man fx 
bruger Apple computere, PowerPoint 2013, filmfremvisningsprogrammer etc. 

Overhold tiden! Du bedes venligst være nøjeregnende med at overholde den afsatte tid til fore-
draget — samt at afsætte mindst 5 minutter af tiden til spørgsmål fra auditoriet. 

Publikation Hvis du har lyst til at publicere et abstract til dit foredrag på vores website, at 

publicere din PowerPoint-præsentation, eller måske at skrive en længere historie 
om dit emne — så sig til…! 

Middag Alle foredragsholdere inviteres til at deltage i en middag med Bestyrelsen fra kl. 
17 til 18:45. Det foregår i gæstekantinen, som findes ca. 20 meter fra Auditorium 
B, når man går ind af gangen mod sygehusets hovedfløj. 

Man vil blive bedt om oplyse, hvorvidt man kan/vil deltage i middagen. Det er 
typisk mødearrangøren der sørger for det. 

Ved afbud (især med kort varsel) bedes man kontakte sekretæren. 

Transportudgifter Vi refunderer alle udgifter til transport (rejser), samt eventuel fortæring og 
overnatning i tilknytning til foredraget. 

Der er vedlagt et skema til formålet. 

Honorar Vi udbetaler almindeligvis ikke honorar for foredrag, men påskønner indsatsen på 

anden måde. 

Afbud/forsinkelse I tilfælde af afbud med kort varsel eller ved forsinkelser bedes du primært kon-
takte mødearrangøren, men kan også kontakte sekretærerne. 

 

Kontaktpersoner 

Se vores website 

 

 

  

http://www.universitetshospitalskejby.dk/oversigtskort/?_FOLDER_ROOT_ATTRIBUTE_=http%3A%2F%2Fwww.universitetshospitalskejby.dk%2Foversigtskort%2F
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Skemaet udfyldes og sendes til 

Overlæge, dr. med. Jens Frederik Dahlerup [jensdahl@rm.dk] 
Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V 
Aarhus Universitetshospital 
Nørrebrogade 44 
8000 Aarhus C 

 
 

 

 

Refusion af transportudgifter 

Navn  

Bank Registreringsnummer og konto 

Mødedato  

Transport Vedlæg bilag for udgifter til offentlig transport, taxa etc. og/eller skriv hvor langt 
du har kørt i din egen bil eller på motorcykel 

Fortæring Vedlæg bilag for fortæring på rejsen 

Overnatning Vedlæg bilag for udgifter til overnatning i forbindelse med mødet 

Underskrift 

og dato 

 

 

 


