
Årsmødet 2018  
Praktiske oplysninger - Spørgsmål & svar 

 

Hvornår?  

NAUs Årsmøde finder sted d. 20.-22. april.  

 

Hvordan melder man sig til? 

Tilmelding via linket:  

https://podio.com/webforms/20473973/1400944   

Tilmeldingsfrist d. 15. april 

Du kan følge med og læse mere om programmet på 
facebook-eventet her: 
https://www.facebook.com/events/1830892053622351/ 

 

Hvad koster det at deltage?  

I år er prisen for at deltage sat ned, så det koster 200 kr. pr. person for medlemsråd og 500 kr. for 
ikke-medlemmer, fordi vi skal arbejde med projektet Unge Stemmer, som er støttet af Tuborgfondet. 

Din transport bliver refunderet af NAU, når du efterfølgende udfylder et refusionsskema, som skal være i 
hænde senest d. 15. april 2018. OBS! NAU betaler kun børne- eller ungdomsbilletter eller svarende dertil.  

 

Hvor er det henne?  

Det hele foregår på Klubcenter Bjergbanken, Bjergbanksvej 6, 5500 Middelfart.  

Centeret ligger få meter fra stationen, så det er meget let at komme til på gå ben.  

___________________________________________________________________________ 

 

Bliver der serveret alkohol og hvem må drikke? 

Til festen lørdag aften, vil det være muligt at købe alkohol. Alle over 18 må købe alkohol. Hvis du er under 
18 år, skal du have dine forældres tilladelse til at købe og drikke alkohol. De skal udfylde en tilladelse, som 
du finder vedlagt dette brev. 

Bemærk: Der vil ikke blive opfordret til druk og vi tager ansvar for at alle har en god fest. Der vil være ædru 
og myndige personer til stede under hele weekenden med kørekort og bil – skulle der ske noget. Har du 
eller dine forældre spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte sekretariatet eller ungdomsrådskonsulent 
Sidsel Torp Henriksen på sidsel@nau.dk .  

 

 

 

https://podio.com/webforms/20473973/1400944


Hvad skal man have med?  

● Sovepose/ dyne 
● Pude 
● Luftmadras/liggeunderlag 
● Toiletsager: 

○ Tandbørste 
○ Tandpasta 
○ Sæbe 
○ Shampoo 
○ Håndklæde  

● Tøj til tre dage 
○ Heriblandt festtøj - disney-tema 
○ Varmt tøj (hue, handsker, halstørklæde og gode sko) - vi skal ud og gå.  

● Lommepenge (til sodavand eller øl til festen)  
● Tilladelse til at drikke alkohol fra forældre/værge (hvis under 18 år)  

 

Hvad skal man ikke have med?  

Alkohol: Alt medbragt alkohol vil blive konfiskeret – så lad det blive hjemme. 

Stoffer: hvis man medbringer stoffer til Landsmødet, vil man øjeblikkeligt blive sendt hjem for egen regning 
og ekskluderet fra NAU’s aktiviteter. Det har aldrig været et problem, og det forventer vi ikke det vil være 
denne gang heller. 

___________________________________________________________________________ 

Hvis man har yderligere spørgsmål?  

Du kan altid kontakte Signe Wulff Kelstrup, som er NAUs arrangør fra sekretariatet på signe.wulff@nau.dk 
eller 60 17 00 65, hvis du har spørgsmål om ovenstående.  

 

Vi glæder os meget til at se jer! 


