
Sådan finder du vej til Hotel Koldingfjord: 
 
Adresse: Fjordvej 154, 6000 Kolding 

 
 

Konferencekalender: 
Dato Aktion 

  1. september 2012   Indsendelse af abstract  (grwi@mek.dtu.dk) 
15. september 2012   Tilmelding til Vintermødet (www.d-m-s.dk) 
16-18. januar 2013   Afholdelse af Vintermødet 

 

Prisoversigt: 
Deltager Pris ved 

tilmelding 
før 15.09.12 

Pris ved 
tilmelding 

før 01.11.12 

Pris ved 
senere 

tilmelding 
DMS medlem 5000 5500 6000 
Foredragsholder 4000 4500 6000 
Ikke medlem af DMS 5500 6000 6500 

Tilmelding:  Selskabets hjemmeside www.d-m-s.dk  
Information: Søren Fæster, sfni@dtu.dk, tlf. 46775762 

 Dansk Metallurgisk Selskab 
afholder 

Vintermødet 2013 
på 

 
 

 
 
 

den 16-18. januar 2013 
 

Tema:  
Karakterisering på alle længdeskalaer 

Med besøg hos Alfa Laval i Kolding 

I Kolding produceres pumper og ventiler til fødevareindustrien, 
bryggerier, mejerier, farmaceutiske- og kosmetiske industrier. Alfa 
Laval Kolding er specialist i løsninger til håndtering af væsker af 

enhver viskositet, hurtig rengøring af lukket procesudstyr og intelligent, 
automatiseret kontrol. Alfa Laval Kolding beskæftiger i dag ca. 550 

medarbejdere.  
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Karakterisering på alle længdeskalaer 
 
Dansk industri skal bl.a. overleve på kvalitet, og det er vigtigt, at 
virksomhederne kan dokumentere denne kvalitet overfor deres kunder. 
Vintermødet 2013 har derfor fokus på karakterisering af materialer, 
processer og komponenter, spændende fra nanometer til meterskala og 
fra forskning & udvikling til monitorering af komponenter i drift. 
 
Vintermødet sigter mod en bred dækning af emnet med foredrag, der 
bl.a. dækker mikroskopi, kemisk analyse, mekanisk prøvning, 
skadesanalyse, kvalitetskontrol mm. 
 
Dansk Metallurgisk Selskabs medlemmer såvel som andre 
interesserede opfordres til at bidrage med foredrag, der kan medvirke 
til at gøre Vintermødet til en inspirerende oplevelse. 
  
Der er ikke krav om skriftlige bidrag, men power point slides fra alle 
foredrag vil blive lagt på selskabets hjemmeside. 
 

 
 

Overordnet program: 
Onsdag  Torsdag Fredag  
 7:00 Morgenmad 7:00 Morgenmad 
 8:30 – 10:00 Foredrag 8:30 – 10:00 Foredrag 
 10:20 – 12:00 Foredrag 10:20 – 12:00 Foredrag 
12:00 Ankomst-frokost 12:00 Frokost 12:00 Frokost 
13:00 Virksomhedsbesøg 13:00 – 15:00 Foredrag  
19:00 Middag 15:20 – 17:00 Foredrag  
 19:00 Gallamiddag  

 
 

 
 
Hotelbeskrivelse: 
Hotel Koldingfjords imponerende bygninger blev oprindeligt opført 
som Danmarks første julemærkesanatorium i perioden 1907 - 1911.  
 
Julemærkesalget startede postmester Einar Holbøll allerede tilbage i 
1904. Fra byggeriet stod færdigt, og næsten 50 år frem, fungerede 
bygningerne som sanatorium for børn ramt af tuberkulose. 
I dag er bygningerne nænsomt restaureret og den klassiske udvendige 
arkitektur mødes indenfor med tidløs indretning i dansk design.  
 
Som hotel og konferenceudbyder anses Hotel Koldingfjord som 
værende blandt de mest kendte i Danmark idag. 


