
Indkaldelse til NMF møde 29. og 30. november med formøder den 28. og 29. november 2022 
 
(Sendt som e-mail) 
 
Kære medlem af NMF; 
 
I overensstemmelse med aftalerne på NMF mødet i København inviterer Jack Jomaa til næste NMF møde. 
  
Selve NMF mødet indledes med lunch kl. 12:00 tirsdag den 29. november kl.: 12:00 og fortsættes om 
morgenen onsdag den 30. november med afslutning midt på eftermiddagen. Formøder holdes om 
eftermiddagen mandag den 28. november og/eller om formiddagen tirsdag den 29. november. 
  
Det fremgår af de vedlagte ”Bokningsregler” at man kan afbestille deltagelse op til 4 uger før mødets 
begyndelse uden afgift, men at der derefter kræves fuld betaling ved afbestilling. Desuden skal der senest 
14 dage før ankomst skal leveres en deltagerfortegnelse med angivelse af ankomst, måltider, afrejse og 
mødelokaler med udstyr. 
  
Bemærk også den vedlagte ”Matpreferencer”. 
  
Mødet holdes på Villa Aske, Aske allé 2, 197 92 Bro; se  https://villaaske.se/ 
  
Villa Aske findes cirka 60 km nordvest for Stockholms centrum. Den korteste vej fra Arlanda er 28 km via 
rute 263. Køreturen tager cirka ½ time. 
  
På nuværende tidspunkt bedes de, som arrangerer formøder (Arne Jørgensen, Trond Cato Johansen og Tine 
Damkjær?) om at angive behov for mødelokaler, tidspunkt og omtrentligt antal deltagere. 
  
Desuden bedes I alle om at angive om I kan deltage, og hvilke møder I ønsker at deltage i. 
  
Endeligt må I gerne give forslag til punkter på dagsorden til NMF mødet og fremsende papirer herom. 
  
I løbet af cirka én uge sender jeg skemaer til udfyldelse af hver deltager. Disse tjener til opgørelse af 
betaling for hver deltager og omfatter overnatning, måltider og andel af udgift til mødelokaler. Det er 
traditionelt at værten betaler for middagen under NMF mødet. 
  
Desuden vil der blive fremsendt et forslag til dagsorden. 
  
God helg; med venlig hilsen Kai 
Kai Sørensen 
Tel.: 0045 45 88 37 70 
 

 

 



 


