17. august 2006

Informationsskrivelse 63.
Medlemsmøde.
Torsdag den 21. september 2006 kl. 10:00 – ca. 13:00
SKALLINGEN
Mødested: Skallingvej 3,Ho pr. 6857 Blåvand
(se De Gule Sider på Internettet)
Dagsorden for medlemsmøde er:
- Velkomst
- Kystdirektoratet giver en generel orientering om projektet vedr.
minerydningen på Skallingen.
- European Land Solution (entreprenøren) beretter om arbejdets udførelse på
landsiden.
- Søværnets Minørtjeneste beretter om arbejdets udførelse på vandsiden.
- Nyt fra DSF.
- Tur i terrænet for at besigtige arbejdet (praktisk påklædning anbefales) .
- Afslutning.
Mødetid kl. 10:00 præcis
Bindende tilmelding skal ske til DSF absolut senest fredag d. 8. september 2006 kl. 12:00 på
telefon 43 43 18 10 eller på dsf@orica.com. – Bemærk ny mail-adresse.
Vend

Dansk Sprængteknisk
Forening
Postboks 1401
Smedeland 7
DK-2600 Glostrup

Tel.: + 45 43 43 18 10
Fax.: + 45 43 43 22 70
E-mail: dsf@orica.com
homepage:
www.explosives.dk

Nordea A/S:
2226 0065 238918
Giro nr.:
3 99 48 48

-2-

Diverse orienterende:
European Federation of Explosives Engineers (EFEE).
Yderligere informationer om EFEE på
www.efee.eu
Som en nyhed er der nu åbnet for individuelt medlemskab af EFEE. Man kan blive medlem
som firma/organisation eller personligt medlem. EFEE vil publicere artikler som man som
medlem vil få adgang til på hjemmesiden.
The 4th EFEE World Conference on Explosives and Blasting finder sted i Wien 9-11.
September 2007. First Call for paper er vedlagt og kan findes på foreningens hjemmeside.
Mail-adresse til foreningens medlemmer.
For at spare porto og arbejde med at printe informationer til foreningens medlemmer, anmoder
vi venligst igen om, at alle medlemmer oplyser foreningen om, hvilken mail-adresse
informationerne skal sendes til.
Er der medlemmer, som ikke ønsker at modtage informationer fra foreningen via e-mail,
anmoder vi venligst om at blive informeret. Disse medlemmer vil herefter fortsat alene
modtage trykte og postomdelte informationer.
Med venlig hilsen
Dansk Sprængteknisk Forening
Finn Syndberg

