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Vintermøde og/eller temadag i marts 2020  -  har du spændende nyt? 
 
ATV Jord og Grundvands årlige to-dages konference, Vintermødet, afholdes 3. og 4. marts 2020 i Vingsted Hotel 
og Konferencecenter ved Vejle, og du inviteres til at komme med forslag til indlæg og emner. Før vintermødet vil 
vi gerne tilbyde en temadag den 2. marts – et arrangement som du også kan komme med forslag til.  
 
Konferencens fokus 
Helt generelt jord- og grundvandssamarbejde på tværs. Nogle eksempler kunne være: Nye undersøgelses-
/afværgemetoder; Nye værktøjer til datahåndtering/-behandling/-visualisering; Nyt på indeklimafronten; §8-sa-

ger; Anvendelse af isotopfraktionering (CSIA); Pesticider – hvad er status, og hvad kan vi gøre?; Grundvandsbe-
skyttelse.   
 
Andre eksempler kunne være Innovative processer; Morgendagens metoder; Klimaforandringer; FN’s verdensmål 
i praksis, men har du forslag inden for andre emnekredse – også meget gerne i form af ”debatindlæg” - er de 
ligeledes velkomne. 
 
Sådan gør du 
Har du lyst til at holde et indlæg (20 min.), at stå for en workshop (med korte indlæg og aktiv inddragelse af del-
tagerne), at arrangere en hel temadag - eller at komme med idéer til emner og foredragsholdere, så grib chan-
cen, udfyld skemaet og send ind. Skemaet kan du også hente på http://www.atv-jord-grundvand.dk. Har du flere 

forslag, skal hvert forslag indsendes separat. Det er vigtigt, at du på forhånd nøje overvejer, hvad de væsentlig-
ste læringspunkter fra dit indlæg er. 
 
Speciale- og ph.d.-projekter 
Speciale- og ph.d.-projekter kan blive præsenteret på posters, og vi opfordrer alle med kendskab til relevante 
projekter til at gøre studerende og vejledere opmærksomme på denne mulighed. Studerende med accepterede 
posters deltager gratis i Vintermødet mod at give en hjælpende hånd med nogle praktiske opgaver. 
 
Deadline for indsendelse af forslag 
Det udfyldte skema sender du til atvlv@env.dtu.dk som en word-fil (ikke pdf) senest 17. september 2019.  
Kun indlæg, som er fremsendt inden fristens udløb, kommer i betragtning.  
 

Hvis dit forslag kommer med i programmet 
 

 deltager du som foredragsholder i vintermødet til halv pris (gælder 20-minutters foredrag på sessio-
nerne, eller hvis du er arrangør af en workshop) 

 skal du udarbejde en foreløbig udgave af din powerpoint-præsentation og indsende den til sekretariatet 
senest 17. februar 2020. En endelig udgave kan medbringes og benyttes på selve mødet – og det er 
denne udgave, der senere offentliggøres til deltagerne via et link og efterfølgende lægges på ATV Jord og 
Grundvands hjemmeside. 
 

Vi glæder os til at modtage dit forslag. Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte 
os. Du får besked sidst i november, om dit forslag er kommet med i programmet. 
 

 
Mange hilsner 
Planlægningsgruppen for Vintermøde 2020 
Chefkonsulent, civilingeniør, ph.d. Liselotte Clausen, HOFOR, licl@hofor.dk 
Udviklings- og projektleder, civilingeniør, ph.d. Per Loll, DMR A/S, pl@dmr.dk 
Hydrogeolog, ph.d. Allan Pratt, Helsingør Kommune, apr55@helsingor.dk 
Civilingeniør, ph.d. Kirsten Rügge, COWI A/S, kiru@cowi.dk 
Geolog, seniorforsker Peter Sandersen, GEUS, psa@geus.dk 
Funktionschef Hanne Møller Jensen, Region Sjælland,hmjes@regionsjaelland.dk 
Specialkonsulent, civilingeniør Julie Nyrop Albers, Roskilde Kommune 
 

 
Adm.: Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, tlf. 4525 2177, atvlv@env.dtu.dk 
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