
 
 

9.maj 2017 

Invitation til Dansk Agroindustris Generalforsamling  
1. september 2017, Comwell Hotel Aarhus 

 

Kære Medlem af Dansk Agroindustri 
 
Det er med fornøjelse, at du inviteres til DAIs Generalforsamling 2017.  

Generalforsamlingen afholdes dette år d. 1.-2. september på Comwell Hotel Aarhus med et 
eftermiddagsprogram på ARoS samt middag og natcabaret-forestilling ”The Golden Age of 
Cabaret” på Hermans i Tivoli Friheden.  
 
DAI dækker udgifterne for én deltager med én ledsager pr. virksomhed fra fredag til lørdag. 

Ved  ekstra deltagere per virksomhed er der følgende tilvalgspriser:  
o Ekstra deltager inkl. overnatning i dobbeltværelse: kr. 1.500,- pr. person 
o Tillæg for enkeltværelse: Kr. 200,-  

Tilmelding senest d. 31. maj via Dansk Agroindustris hjemmeside  
http://danskagroindustri.dk/tilmelding-generalforsamling-2017  

med mulighed for at vælge delelementer til og fra. 

 

Vi glæder os til at se jer! 

Venlig hilsen 

Dansk Agroindustris Bestyrelse 

 

NB Framelding mindre end 8 dage før Generalforsamlingen eller udeblivelse på dagen faktureres 
med et ”NO-SHOW”-beløb på kr. 1.000 pr. person. 

Eventuelle spørgsmål rettes til Julie Lykke Jacobsen, e-mail juj@lf.dk eller tlf. 3339 4021 

  

http://danskagroindustri.dk/tilmelding-generalforsamling-2017


 
Program: Fredag d. 1. september 

Formiddagsprogram:     

09.00 – 10.00  Ankomst Comwell Hotel Aarhus - Morgenmadsbuffet 

10.00 – 12.00   Generalforsamling   

10.00 – 12.00 Ledsagerarrangement: Tur med Aarhus Festuges eldrevne både på åen i 
Aarhus 

Eftermiddagsprogram:  

12.00 – 13.00 Fælles frokost på Comwell Hotel Aarhus 

13.00 – 13.30 Kort gåtur til ARoS Aarhus Kunstmuseum 

13.30 – 15.30 Erhversliv møder kunst & kultur på ARoS 

  3 bud på hvad erhvervsliv og kulturinstitutioner får ud af samarbejdet i 
forhold til innovation, partnerskaber og international branding. Oplæg 
ved hhv. Aarhus Festuge, Nykredit og Aarhus 2017 Europæisk 
Kulturhovedstad.  

Kaffe og kage  

15.30 – 17.30  Tid til egen dispositin - mulighed for besøg i ARoSs udstillingsområde 
samt indcheckning på hotellet 

17.30 – 18.00 Bus til Tivoli Friheden 

18.00 – 23.00 3 retters middag samt natcabaret ”The Golden Age of Cabaret” på 
kultur- og teaterhuset Hermans i Tivoli Friheden 

Ca 23.00 Bus retur til hotellet/byen    
 Festen fortsætter i hotellets bar eller i byen efter eget ønske  

 

 



 
 

 

Praktisk information: 

Comwell Aarhus 
Værkmestergade 2 
8000 Aarhus 
Email: hotel.aarhus@comwell.dk 
Telefon: (+45) 8672 8000 

ARoS Aarhus Kunstmuseum er et kunstmuseum, der ligger i Aarhus centrum. Med sine 20.700 kvadratmeter og 10 
etager er det et af Nordeuropas største kunstmuseer.  
ARoS 
Aros Allé 2,  
8000 Aarhus 
http://www.aros.dk/ 
 
Hermans i Tivoli Friheden tilbyder under Aarhus Festuge ”The Golden Age of Cabaret” 
Årets Internationale natcabaret er en storslået forestilling med dansere og sangere, der optræder til lyden af swingmusik, 
samt komikere og verdensartister, der er specielt udvalgt og hentet til Aarhus Festuge. ’The Golden Age of Cabaret’ er 
en forførende, magisk, sexet og overraskende forestilling. 
http://aarhusfestuge.dk/da/nyheder/natcabaret/ 
 
Tivoli Friheden A/S 
Skovbrynet 5 
8000 Århus C 
tivoli@friheden.dk 
 
 
Parkering i forbindelse med konferenceophold på Comwell Aarhus:  
Der forefindes parkering under hotellet, på Sydhavnsgade og i Bruuns Galleri – alle mod betaling. For alle tre 
parkeringsmuligheder gælder det, at der afregnes i hotellets reception.  
Bemærk venligst at der er et begrænset antal parkeringspladser i parkeringskælderen under hotellet. Vi henviser derfor 
også til Bruuns Galleri og Sydhavnsgade, som begge ligger i kort gåafstand fra hotellet.  
Priser - gælder for alle ovenstående parkeringsmuligheder:  
Besøgskort (ind og ud samme dag): kr. 100  Døgnparkering:  kr. 150 
 
 1: Comwell Aarhus  
Værkmestergade 2  
8000 Aarhus C  

2: Bruuns Galleri MP Bruunsgade 
8000 Aarhus C  

3: Sydhavnsgade/Filmbyen 
Sydhavnsgade 8000 Aarhus C  

Ved parkering på hotellets 
parkeringspladser under hotellet, 
SKAL bilens nummerplade 
registreres i receptionen indenfor 30 
minutter.  

Ved parkering i Bruuns Galleri 
trækkes en billet i automaten, som 
medbringes til hotellet.  
Indkørsel fra Værkmestergade 100 
meter længere fremme.  

Ved parkering på Sydhavnsgade 
registreres bilens nummerplade i 
betalingsautomaten, hvorefter en 
billet udskrives. Denne billet 
afleveres i receptionen på hotellet 
indenfor 30 minutter.  
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