Entomologisk Årsmøde
Årsmødet afholdes på Herlufsholm Skole i Næstved i weekenden 5.-6. marts 2022
Lepidopterologisk Forening håber, at Entomologisk Årsmøde, i lighed med tidligere, bliver rammen
om et hyggeligt og udbytterigt samvær for insektinteresserede.
Der er gratis adgang til Årsmødets udstillinger og indlæg, som afholdes på Herlufsholm Skole,
Herlufsholm Allé 170, 4700 Næstved. Parkering i området er gratis og parkeringspladserne ligger kun
et stenkast fra lokalerne, hvor årsmødet afholdes.
Indlæg og korte foredrag finder sted søndag formiddag i det tilstødende auditorium.
Der er mulighed for køb af mad og drikke lørdag ved ankomsten og i løbet af eftermiddagen.
Årsmødemiddagen foregår på lærerværelset, hvor maden vil blive leveret udefra. Menuen er i
skrivende stund ikke besluttet, så følg med på hjemmesiden, hvor priserne også vil fremgå, når disse
foreligger. Foreningen sørger for kaffe/ te efter middagen.
Der vil blive mulighed for at bestille frokost til søndag. Dette gøres også via hjemmesiden.
Bindende tilmelding til middagen lørdag og frokosten søndag skal ske senest den 24. februar 2018 (og
gerne før!). Tilmeldingen til middag og frokost foretages på www.lepidoptera.dk i forbindelse med
tilmelding til Årsmødet.
Ved Årsmødet er der som tidligere udstillinger indsamlingsudstyr fra EntoTech (begrænset udvalg).
Apollo Books er afhændet og vil derfor ikke være på udstillingen trods mange års deltagelse. Det
samme gælder Benfidan, som dog stadig leverer udstyr og bøger via tlf. 97 72 44 66 eller mail
benfidan@mail.dk.
Da EntoTech ikke kan medbringe hele deres varelager til Entomologisk Årsmøde, må du bestille dine
varer forud – så sparer du også portoen. EntoTech træffes på uglebo@mail.dk, tlf. 47 17 10 78 (bedst
sidst på eftermiddagen).
Praktiske oplysninger
Alt udstillet materiale skal være mærket med udstillers navn. Udstillede insekter og andet materiale
(for eksempel plancher) skal, om muligt, være forsynet med artsnavne.
Temaudstillinger er meget velkomne. Det uanset om der er tale om præparerede insekter, om fotos
eller plancher. Præsentér og del din viden med andre entomologer på Entomologisk Årsmøde! Vær
opmærksom på reglerne i EU Habitatdirektivet og CITES.
Så vidt det er muligt, er arrangørerne behjælpelige med at skaffe privat indkvartering til de udenbys
entomologer, der måtte ønske det. Omvendt hører vi meget gerne fra entomologer i og nær Næstved,
som har mulighed for at have en eller flere entomologer boende. Brug venligst tilmeldingsformularen
på www.lepidoptera.dk til at meddele os dette. Alternativt kan man booke sig ind på Hotel Kirstine,
Købmagergade 20, 4700 Næstved. Se nærmere på Hotel Kirstine, Næstved – opdaterede priser for
2022 (booking.com) med hensyn til priser og lignende.
Ved tilmelding bedes I benytte formularen på www.lepidoptera.dk. Har du ikke mulighed for at
tilmelde dig via internettet, så ring venligst til Carsten Hviid på 21 46 21 23.
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Program for Årsmødet med forbehold for ændringer
Lørdag d. 5. marts
Kl. 12.00: Dørene åbnes. Husk der er gratis adgang!
Mødelokalerne åbnes for indskrivning og opstilling af de medbragte udstillingsgenstande. Det endelige
program m.v. udleveres ved indgangen.
Kl. 13.00: Entomologisk Årsmøde åbnes.
Velkomst ved formanden for Lepidopterologisk Forening, praktiske meddelelser m.v.
Kl. ca. 13.30: Eftermiddagen til fri disposition blandt insektkasser, bogudstillinger, udstillinger af
samlings- og indsamlingsudstyr, plancher og ikke mindst kolleger udi entomologien.
Der er desuden mulighed for at vise billeder eller lignende på en mindre stand, men du skal selv
medbringe og opstille alt det fornødne udstyr.
Så længe lager haves, vil der være mulighed for køb af sandwiches, øl, vand, kaffe og te i
"Larveburet". Der vil blive mulighed for besøg i skolens Naturhistoriske Museums, der er grundlagt for
over 200 år siden, og som huser en af Nordeuropas største privatsamlinger.
Kl. 18.00: Årsmødemiddag ”on location” på lærerværelset.

Søndag den 6. marts
Kl. 9.00: Korte indlæg i fysikauditoriet.
Har du noget på hjerte, så byd ind med et indlæg. Angiv titlen på dit indlæg ved tilmeldingen.
Indlæggenes længde kan forudanmeldes til max. 15 minutter. Husk at begrænse antallet af billeder til
kun de absolut nødvendige, ellers bliver der ikke tid til at fordøje indtrykkene og efterfølgende
spørgsmål.
Har du behov for længere taletid? Angiv det ved tilmeldingen, og vi skal forsøge at få brikkerne til at
passe sammen.
Kl. 12.00: Frokost.
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