
Vejledning
TILMELDING – HOTEL – TRANSPORT

I denne vejledning kan du læse om tilmelding til Kommunalpolitisk Topmøde 2020 samt booking af hotelværelser og 

transport. 

Reservation af hotelværelser og eventuel transport til Kommunalpolitisk Topmøde 2020 foregår via tilmeldingssiden: 

www.kl.dk/kt2020.

Tilmelding og password

Tilmelding til topmødet sker via https://tmdb.kl.dk. Kommunens tilmeldingsansvarlige modtager fredag den 29. 

november en mail med et login. Første gang der logges ind, anbefales det at vælge et password selv. Ved spørgsmål 

til tilmelding, eller hvis I ikke har modtaget et login, kontakt konsulent Katrine Henriksen på tlf. 3370 3768.

Tilmeldingssiden lukker den 21. februar 2020. Der er mulighed for at rette i tilmeldingen indtil da. 

KL trækker data til tilmeldingssiden fra KL’s eget Kontaktregister. Eventuelle rettelser i oplysningerne på 

tilmeldingssiden skal derfor sendes til kontaktregister@kl.dk.

Ekstra stemmeberettiget til gruppemøder fra V og C
Ved de politiske gruppemøder under topmødet har de delegerede, der er valgt af kommunalbestyrelsen, stemmeret. 

Fra Venstres (V) og Det Konservative Folkepartis (C) grupper i hver kommunalbestyrelse kan vælges yderligere én 

repræsentant med stemmeret på hhv. Venstres og Det Konservative Folkepartis gruppemøde. Denne repræsentant 

skal være medlem af kommunalbestyrelsen.

På tilmeldingssiden anføres ”Yderligere stemmeberettiget V” eller ”Yderligere stemmeberettiget C” ud for den 

pågældendes navn. KL sender alt materiale til gruppemøderne direkte til de enkelte politikere.

Booking af hotelværelser 

VisitAalborg varetager reservation af hotelværelser i forbindelse med Kommunalpolitisk Topmøde 2020. Gå til 

www.kl.dk/kt2020, vælg ”kommuner”, og klik herefter på linket ”Book hotel”.

Tilmeldingssiden åbner torsdag den 5. december 2019 kl. 10.00

http://www.kl.dk/kt2020
https://tmdb.kl.dk/
mailto:kontaktregister@kl.dk
http://www.kl.dk/kt2020


Ved bestilling af værelser anbefales det, at kommunen i første omgang vælger fanebladet ”Hotel booking” og 

dernæst ”Tilmeld unavngivne deltagere” samt det ønskede antal værelser på næste side. Derefter vælges det 

ønskede hotel. Værelserne er reserveret i 30 minutter og er endelig booket, når ordren er gennemført.

 Guide til booking af hotel

Navne på deltagerne kan tilføjes, efter at ordren er gennemført. Det gøres via linket i den bekræftelse, som den 

ordreansvarlige hos kommunen modtager pr. mail. 

 Guide til tilføjelse af navne 

Der kan ændres i hotelbookingen via link indtil fredag den 14. februar 2020, hvor navne også skal være tilføjet til 

hotelbookingen. Herefter kontaktes VisitAalborg ved ændringer/annulleringer: Henriette Bugge Mortensen - 

hbm@aalborg.dk, tlf.: 9931 7521. 

Betalings- og annulleringsbetingelser – hotel (gruppebookinger)
Indtil 180 dage før ankomst kan aftalen frit afbestilles. Herefter kan maksimalt 50 % af det enkelte hotelarrangement 

afbestilles efter følgende regler:

 Efter 180 – 80 dage før ankomst kan op til 50 % afbestilles vederlagsfrit

 Efter 80 – 40 dage før ankomst kan op til 25 % afbestilles vederlagsfrit

 Efter 40 – 20 dage før ankomst kan op til 10 % afbestilles vederlagsfrit

 Efter 20 – 10 dage før ankomst kan op til 5 % afbestilles vederlagsfrit.

Individuelle annulleringer/ændringer skal meddeles VisitAalborg senest to døgn før ankomst.

I tilfælde af udeblivelse eller for sen annullering er hotellet berettiget til at fakturere for den første nat. Ved for sen 

annullering vil VisitAalborg selvfølgelig bestræbe sig på at gensælge værelset. Der vil ikke på forhånd blive opkrævet 

et depositum. Såfremt EAN-nummer og CVR-nummer er oplyst på registreringssiden, vil der automatisk blive 

fremsendt en samlet e-faktura efter topmødets afslutning – ellers skal der afregnes direkte med hotellet ved afrejse.

Henvendelse vedrørende annullering af hotelreservation skal rettes til VisitAalborg: Henriette Bugge Mortensen, 

mail: hbm@aalborg.dk, tlf.: 9931 7521.

Booking af transport

VR Travel tilbyder booking af transport til og fra Aalborg i forbindelse med topmødet. Gå til www.kl.dk/kt2020. Vælg 

”kommuner” og klik herefter på linket ”Book rejse”. 

Betalings- og annulleringsbetingelser
Kommunen indtaster det antal personer, der ønsker ud- og hjemrejse. Derefter sendes kommunens forespørgsel 

automatisk til VR Travel, som fremsender bekræftelse hurtigst muligt. Betalings- og annulleringsbetingelser for de 

ønskede reservationer vil fremgå af bekræftelsen.

https://youtu.be/HlZjybNCokE
https://www.youtube.com/watch?v=Lq7cPYOCJb0
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Ændring eller annullering
Ved ændringer eller annulleringer skal VR Travel kontaktes direkte på mail kl@vejle-rejser.dk.

Øvrige praktiske oplysninger
Pris
Prisen for at deltage i topmødet er 2.800 kr. ekskl. moms pr. person. 

Betaling
Umiddelbart efter topmødet sender KL en elektronisk faktura for kommunens deltagelse i Kommunalpolitisk 

Topmøde 2020.

Vigtige datoer og frister
5. december 2019 Tilmeldingssiden åbner kl. 10.00.

21. februar 2020 Sidste frist for tilmelding til Kommunalpolitisk Topmøde 2020.

Efter denne dag er det ikke længere omkostningsfrit at ændre i tilmeldingen.

6. marts 2020 KL udsender mødemateriale. Materialet kan samme dag findes på www.kl.dk/kt2020. 

19.-20. marts 2020 Kommunalpolitisk Topmøde 2020 afholdes i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Kontakt

Har du spørgsmål til tilmeldingen, er du velkommen til at ringe til konsulent Katrine Henriksen på tlf. 3370 3768. Du 

kan også sende en mail til kt@kl.dk.
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