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Danske Hærhistoriske Museer 
Generalforsamling og Udviklingsseminar 2021 

 

Praktiske forhold 

. 
 
Antvorskov kaserne (Gardehusarkasernen): 
Adresse: Charlottedal Allé 4, 4200 Slagelse 
Ved ankomst: 

- Den del af kasernen arrangementet gennemføres på er åben og frit tilgængelig. 
- Civile biler kan parkereres på afmærkede parkeringspladser.  

 
Tilmeldingsfrist 18. oktober 2021. Tilmelding pr. mail til sekretæren under anvendelse af bilagte tilmeldingsskema (Excel-ark).  
 
Mødested: 
Auditorium i bygning 8 (Centerbygningen). Se kortet. 
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COVID-19 forhold Arrangementet er underlagt Sundhedsmyndighedernes og Forsvarets retningslinjer for imødegåelse og spredning af Co-
rona virus. Retningslinjerne omfatter pt. anbefaling om brug af håndsprit. Alle skal være opmærksomme på og bidrage til efterlevelse af ret-
ningslinjerne. Der vil være opslag med retningslinjer, og håndsprit vil være tilgængelig under arrangementet.  
 
Arrangementsprisen er denne gang 0,- kr. Hvert hovedmåltid skal betales i cafeteriet af den enkelte. Måltider omfatter middag fredag, 
morgenmad lørdag, samt sandwich ”to go” lørdag, som kan indtages i cafeteriet eller medbringes til hjemturen.  
I cafeteriet kan betales med MobilePay og Dankort 
På tilmeldingsskemaet anføres hvilke måltider man vil deltage i. Af hensyn til mulighederne for cafeteriaets støtte, er det vigtigt allerede ved 
tilmelding at tage stilling til hvilke måltider den enkelte deltager i. 
 
Kaffe/te med kage serveres fredag ved ankomst samt lørdag formiddag (sponseres af Hærkommandoen). 
 
Indkvartering på Antvorskov kaserne.  
Indkvartering er gratis for deltagere, behov anføres på tilmeldingsskemaet. Da der ikke er et ubegrænset antal enkeltværelser til rådighed, 
kan indkvartering på dobbeltværelse blive nødvendigt. Tilkendegivelse herom anføres ved tilmelding. 
På værelserne forefindes sengetøj inkl. linned samt håndklæder. Toiletgrej medbringes af deltagerne. 
Nøgler udleveres i Auditorium, bygning 8 ved ankomst fredag kl. 1600 - 1630 
Nøgler afleveres samme sted lørdag morgen kl. 0800 - 0830. 
 
Messen er åben fredag aften kl. 1900 - 2300. Drikkevarer mv. for egen regning. Der kan betales med MobilePay og Dankort. 
 
DHM Sekretær Jes Hebsgaard kan kontaktes på mail jh1962@outlook.dk eller tlf. 72 44 00 05. 
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Mødested: Auditorium i bygning 8 
(centerbygningen) 

Indkørsel til kasernen. Parkeringsmulighed 
i arealer markeret med blåt 

ANTVORSKOV KASERNE (GARDEHUSARKASERNEN),                 
Charlottedal Allé 4, 4200 Slagelse 
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