
Sent:                                  Mon, 1 Jan 1 01:00:00 +0100 
Subject:                             VS: Invitation til KL's TEKNIK & MILJØ '20 den 16. og 17. april 2020 hos ODEON, 
Odense - Udvalgssekretær 
 

Fra: Hanne Aaskov Paroli [mailto:HPA@kl.dk]  
Sendt: 20. november 2019 11:35 
Til: Hanne Aaskov Paroli <HPA@kl.dk> 
Emne: Invitation til KL's TEKNIK & MILJØ '20 den 16. og 17. april 2020 hos ODEON, Odense - 
Udvalgssekretær 
  
Kære udvalgssekretær 
  
Vi sender hermed invitation til TEKNIK & MILJØ ´20 – KL’s politiske konference på teknik- og miljøområdet - 
https://tilmeld.kl.dk/tm20  
Konferencen afholdes den 16. – 17. april 2020 hos ODEON i Odense. 
  

 
  
Til konferencen skal vælges 1 galleri, 1 udflugt og 1 faglig session – dette skal angives ved tilmelding. 
Tilmelding til konferencen åbner mandag den 25. november kl. 10.00. 
  
Spørgsmål om tilmelding, faglige sessioner eller andet praktisk rettes til TM20-teamet på TM20@kl.dk eller 
23 65 42 35. 
  
Som noget nyt bookes og betales hotelværelserne via ean.nr. eller faktura allerede ved reservation af 
værelserne https://kongresk.eventsair.com/kltm2020/hotelreservation. Der vil være mulighed for at booke 
helt op til 20 værelser på én gang. Bookingen af hotelværelserne kan først foretages fra mandag den 25. 
november kl. 10.00. 
  
Spørgsmål vedrørende hotel bedes rettet direkte til KongresKompagniet på 
kltm2020@kongreskompagniet.dk eller telefon 8629 6960. 
  
Teknik- og miljøområdet er i mange kommuner organiseret, så det overlapper flere udvalg. Er det tilfældet 
hos jer vil jeg være taknemmelig, hvis du vil sende mig kontaktoplysninger på udvalgssekretærer, som 
betjener andre relevante udvalg. 
  
Jeg ønsker dig en rigtig god dag – Ciao, Hanne 
  
Med venlig hilsen 
Hanne Aaskov Paroli 
 
Chefsekretær 
Teknik og Miljø 
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