
Indbydelse til generalforsamling og 
oplevelser d. 29. april 2022 

Kære DP-Seniorer. Nu trænger vi til at mødes igen! I indbydes hermed til et arrangement i 
Aarhus, hvor vi både skal afholde generalforsamling, opleve nye sider af byen, se en spænd-
ende udstilling, nyde god mad og frem for alt have et hyggeligt samvær. 

Vi starter fredag d. 29/4 2022 kl. 11 på DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C, og 
mødestedet er Informationen på niveau 1, hvor en guide tager imod os til en rundvisning i 
Aarhus´ nye, spændende bibliotek, borger- og kulturhus. 

Kl. 12.00 – 12.30: Frokost i mødelokale 
2, hvorefter der er generalforsamling, og 
hvor DPS´s formand, Carsten Suhr, vil 
fortælle om de private skolers situation i 
dag. 

Efter generalforsamlingen kører vi til 
Moesgaard Museum, der ligger på 
Moesgaards Allé 15, 8270 Højbjerg – 
ca. 25 minutters kørsel fra DOKK1. 

Kl. 15.00 står en guide klar til at vise os 
rundt i den nye særudstilling: RUS, hvor 
vi ledes i Rus-vikingernes fodspor i 
Østerled. Vi præsenteres for ny viden om 
Rus-vikingerne og følger dem på deres 
spændende rejser og bosættelser i øst. 

Efter rundvisningen er der en times tid til at bese de andre spændende 
udstillinger (eller besøge cafeen!). Museet lukker kl. 17.00. 

 
Herefter kører vi til Hotel Scandic 
Aarhus V, Rytoften 3, 8210 Aarhus V.  
De, der skal overnatte, booker ind, og 
kl. 18.30 samles vi i restauranten, hvor 
vi indtager en 3 retters menu med 
tilhørende vine og kaffe. Her er der 
igen rig mulighed for socialt samvær. 
 

Prisen for rundvisning i Dokk1, 1 sandwich med øl/vand, generalforsamling i lejet lokale, entré 
og rundvisning på Moesgaard Museum og 3 retters menu med tilhørende vine på Hotel Scandic 
er 950 kr. Vi har fået et godt tilbud på overnatning med morgenmad, så den samlede pris med 
overnatning er kr. 1400 pr. person i delt dobbeltværelse og kr. 1650 for enkeltværelse. 
Tilmeld jer hos Anders Langskov på mail anders@langskovmail.dk eller på tlf. 2334 1138 
senest d. 8. april 2022. Betaling senest d. 8. april 2022 på reg.nr. 9893 konto nr. 8930043940. 

På gensyn i Aarhus! 
Bestyrelsen 
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