
Praktiske oplysninger 
 
 
Der er mulighed for deltagelse i hele årsmødet torsdag-lørdag eller blot fredag-lørdag. 
 

Priserne for deltagelse i årsmødet inkl. festmiddag (fredag) er: 

Torsdag-lørdag: 

- Uddannelsessøgende læger og medicinstuderende: 2000 kr.  

- Alle andre deltagere (gælder også ledsagere): 2500 kr.  

 
Fredag-lørdag: 

- Uddannelsessøgende læger og medicinstuderende: 1800 kr.  

- Alle andre deltagere (gælder også ledsagere): 2300 kr.  

 

Der er som deltager mulighed for overnatning på Comwell Hotel til nedenstående pris: 

- Enkeltværelse: 1008 kr. pr. nat. 

- Dobbeltværelse: 1208 kr pr. nat. 

 
Tilmeldingsfrist til standardpris er senest 12. februar 2017. Ved senere tilmelding lægges 500 kr til 
deltagergebyret. Tilmelding til deltagelse i årsmødet efter 2. marts 2017 eller "on site" tilmelding er ikke 
mulig. Hotellet kan kun garantere værelser til den aftalte pris til og med 26. januar. Der gøres 
opmærksom på, at tilmelding er bindende, og at prisen er den samme uanset deltagelse i festmiddagen 
fredag aften. Der vil være mulighed for tilvalg af vegetar/vegan servering. 
 
Deltagelse i årsmødet inkluderer gratis adgang til kunstmuseet Aros (voucher vedlægges i 
årsmødemappen som udleveres ved indregistreringen). Åbningstider osv. findes på hjemmesiden: 
http://www.aros.dk/.  
 
Årsmødet foregår på Comwell Hotel Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C. Fra banegården kan 
man gå gennem Bruuns Galleri til Comwell Hotel. 
Torsdagens sociale arrangement foregår på DOKK1 (Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C), som 
ligger i gåafstand fra hotellet (Se vedlagte kort 1). 
Frokost og festmiddag fredag foregår på Restaurant Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 
Aarhus C, som er ca. 3 min. gang fra hotellet (Se vedlagte kort 2). 
 
Parkering på hotellet koster 150 kr pr. døgn. Det er også muligt at parkere til samme pris i Bruuns 
Galleri, som ligger ca. 5 min. gang fra hotellet (oplysninger om parkeringsforhold findes her: 
http://www.comwellaarhus.dk/om-hotellet/parkering/) 
 
Vedrørende det videnskabelige program kan henvendelse ske til DPAS ved næstformand Anja 
Brügmann, ahb@rn.dk, tlf 97665317 
 
Vedrørende forhold omkring tilmelding kan henvendelse ske til Helle Rong Nielsen fra 
KongresKompagniet, dpas2017@kongreskompagniet.dk, tlf 86296960,  
 
Vedrørende hotelophold kan henvendelse ske til Comwell Hotel Aarhus, hotel.aarhus@comwell.dk, tlf 
86728000 
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