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Konference om  
Den Nordiske Træ- og Bindingsværksby  
i Helsingør i Danmark den 2. – 4. april 2020 
 

Helsingør, den 11. marts 2020 
 
Til alle deltagere og medvirkende i den ovennævnte konference 
 
På grund af situationen i forhold til Corona-virus, og de forholdsregler, der anbefales af Myn-
dighederne for at begrænse smitten herfra mest muligt, har vi besluttet at udsætte konferen-
cen til den  

30. september – 1. oktober 2020 
med et ekstra tur-program den 2. oktober 2020  

 
• De deltagere, der allerede har betalt for konferencen, vil automatisk være registrerede 

som tilmeldte og have betalt for den nye dato. Ønsker du at få pengene tilbage nu, skal 
vi have besked herom, samt aftale betalingsformen.   

 
• De deltagere, der har betalt for hotellet vil få pengene tilbage af hotellet, eller man kan 

opretholde reservationen.  
 
• Vedrørende bestilte og betalte flybilletter opfordrer vi jer til at ombooke disse til den nye 

dato hos Luftfartsselskabet med henvisning til Myndighedernes anbefalinger 
begrænsning af smittefarer. 

 
Som det fremgår af vores hjemmeside https://www.nordisktreby.org/ har vi lagt et meget 
spændende og righoldigt program for konferencen om den nordiske træ- og bindingsværksby 
- med foredragsholdere fra Finland, Norge, Sverige, Rusland og Danmark, plus at en række 
husejere i Helsingør vil medvirke til praktiske arbejder og forsøg på deres bygninger – så vi 
håber og forventer at alle disse medvirkende, foredragsholdere og keynote-speakers vil 
deltage i det nye program også.  
 
Så snart, vi har fået bekræftelse fra alle disse, vil vi lægge det reviderede program ud på 
Netværkets hjemmeside – og derudover sende dette til de tilmeldte deltagere og andre. Så 
alle må meget gerne fortsat sprede nyhederne og programmet for denne nordiske 
konference om bevaringen og udviklingen af de ret enestående nordiske træbyer. 
 
Vi forventer samtidigt at problemerne med Corona-virus er drevet over til september. 
 
Hvis nogen har spørgsmål er de velkomne til at kontakte os på 
kontakt@netvaerkforbindingsvaerk.dk eller telefon 29 90 39 02 (Per Godtfredsen) 
     
 

Med venlig hilsen 
På vejne af Nätværket den nordiske Trästaden 

og Netværk for Bindingsværk i Danmark 
 

Per Godtfredsen, Søren Vadstrup og Søren Hossy 
 
  
 
 
 
 
 
 
Konferencen støttes af Nordisk Ministerråd og Helsingør kommune 


