Dansk Geofysisk Forenings Rejselegat
Ansøgningsfrist 1. marts 2017
Målgruppe:
2.-dels geofysikstuderende ved KU, DTU og AU, som ønsker dækning af
registreringsgebyr og rejseudgifter ved deltagelse i konferencer, møder,
feltarbejde, udlandsophold eller lignende.

Dansk Geofysisk Forening
Program Efterår 2016
TORSDAG DEN 8. DECEMBER 2016 KL. 17.15

Støtte:
Op til 6.000 kr. årligt, der deles ud i flere portioner.

Ansøgning:
Skal indeholde beskrivelse af formål, forventet budget, en kopi af bachelorbevis/karakterudskrift samt udtalelse fra vejleder eller lignende. Derudover
kontaktinformation på ansøgeren. Der skal efterfølgende afleveres en kort
beretning om forløbet/udbyttet af det faglige møde samt kvittering for deltagergebyr. Ansøgningen skal sendes til foreningens postadresse.

Indlæg i medlemsbladet KVANT
DGF’s medlemmer opfordres til at skrive artikler til KVANT.
Læs mere på: www.kvant.dk – artikler kan indsendes til:
E-mail: kvant@kvant.dk
Bestyrelsen for Dansk Geofysisk Forening 2015-2016:
Iben Koldtoft, formand
Is og Klima, KU + DMI
E-mail: iben@geofysiskforening.dk

Trine Schmidt Jensen, kasserer
Mærsk
E-mail: trine@geofysiskforening.dk

Signe Hillerup Larsen, næstformand
GEUS
E-mail: signe@geofysiskforening.dk

Mathilde Thorn Ljungdahl
E-mail: mathilde@geofysiskforening.dk

Maja Sølling Cray, kvantansvalig
E-mail: maja@geofysiskforening.dk
Jens Haldrup, webansvarlig
E-mail: Jens@geofysiskforening.dk

Dansk Geofysisk Forening
Is og Klima
Rockefeller Komplekset
Juliane Maries Vej 30
DK-2100 København Ø
Postgiro nr.: 5 42 52 55
E-mail: bestyrelse@geofysiskforening.dk
http://www.geofysiskforening.dk

”Juleforedrag - 4D seismisk fra Nordsøen”
ved Adam Cherret
Mærsk Oil and Gas
Arrangementet foregår Center for Is og Klima, lokale 235,
Juliane Maries Vej 30, 2100 København Ø

TORSDAG DEN 8. DECEMBER 2016 KL. 18.30
Generalforsamling
Foreningens generalforsamling afholdes efter juleforedraget,
hvor der vil blive serveret glögg og æbleskiver.

Alle er velkomne og arrangementerne er gratis

Generalforsamling

Mailingliste

Foreningen afholder generalforsamling lige efter juleforedraget.

Det er stadig mulig at oplyse ens e-mail adresse til foreningen, da vi i fremtiden vil sende programmet ud elektronisk.
Således har vi også mulighed for at minde medlemmer om
nært forestående møder, lige inden de bliver afholdt.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af revisor
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
Indkomne forslag skal sendes til foreningen inden den 1.
december 2016.

Send en mail til: web@geofysiskforening.dk med din
e-mailadresse, hvis du ikke allerede har gjort det, så vi kan
få opdateret vores mailingliste.

Medlemsinformation
Har du ikke modtaget efterårsprogrammet på mail, men har
opgivet en mail til foreningen? Så tyder det på vi har en
forkert mail registeret på dig. Send os derfor gerne en mail
med opdatering af din email-adresse.
Kommer vores medlemsblad ikke et par gange om året ind
gennem brevsprækken, men også girokort i forbindelse
med efterårsprogrammet? Så har vi fejl i oplysningerne
omkring din postadresse.
Send en mail til: formand@geofysiskforening.dk

