
PROGRAM:

Kl. 8:50  Mødetid ved Nyhavn nr. 71

Kl. 9:00 Ombord på M/S Langø 

Velkomst og morgenmad 

Kl. 10:00 Afgang fra Nyhavn

Kl. 10:45 Ankomst Flakfortet

Kl. 11:00 Historisk rundvisning

Kl. 12:00 Frokost (drikkevarer 

afregnes af hver enkelt) 

Herefter gennemgang af 

medlemsundersøgelse.

Kl. 14:50 Afgang Flakfortet

Kl. 15:35 Ankomst Nyhavn ved nr. 71

Efter sidste års succes med sommerudflugt til Hven, bliver et årligt 
sommerarrangement kun for medlemmer af KV nu til en hyggelig 
tradition med mulighed for masser af netværk og samvær. 

Årets sommertur går til Flakfortet – det over 100 år gamle søfort i 

Øresund. Vi mødes i Nyhavn og spiser morgenmad på M/S Langø, 

hvorefter der er afgang mod øen.

Sejlturen til Flakfortet tager cirka 45 minutter og er byens flotteste 

gennem havnen og forbi Skuespilhuset, Operaen, Amaliehaven, Den  

Lille Havfrue, Holmen og Langelinie forbi Trekroner, vindmølleparken  

og Middelgrundsfortet. 

Når vi ankommer til Flakfortet får vi en historisk rundvisning om 

tilblivelsen af den menneskeskabte ø, der blev anlagt i 1910-1914 som  

et led i det Københavnske forsvarsværk. Vi skal ind i kasematterne og  

op på toppen af øen, hvorfra udsigten er formidabel.

Efter en god frokost i restauranten, gennemgår vi undersøgelsen  
af medlemmernes forventninger til KV.

Undersøgelsen har udgangspunkt i drøftelserne på årets 

generalforsamling omkring KV’s fremtid, markedsføringsstrategi 

og kerneværdier. Efter gennemgangen modtager bestyrelsens nye 

markedsførings- og kommunikationsudvalg gerne  

input og meninger om disse emner. 

•  Mødested M/S Langø (i bunden af Nyhavn ud for nr. 71)

•  Arrangementet er gratis. Morgenmad og frokost er inkluderet  

- drikkevarer dog for egen regning

•  TILMELDINGSFRIST ER FREDAG 25. MAJ

• NO SHOW gebyr på 125,- ved afbud efter tilmeldingsfrist

SOMMERUDFLUGT til Flakfortet  
med HYGGELIGT NETVÆRK og 
oplæg om KV-undersøgelse 

PRAKTISK:

Nærmeste metrostation er  

Kongens Nytorv.

Nærmeste parkering er parkerings-

anlægget Kvæsthusbroen, Sankt 

Annæ Plads.

Onsdag 6. juni 2018 kl. 9:00 til ca. 15:35 med M/S Langø 

Læs mere og tilmeld dig her http://kv.dk/arrangementer/

http://kv.dk/arrangementer/

