1
ÅRSFEST PeteR HoFFmann

Årsfesten 2007
Årsfesten blev traditionen tro et stort tilløbsstykke med
dans til de seneste nattetimer
I alt 2600 spisende gæster var mødt op, så
travlheden i køkkenet var til at tage og føle
på. Men trods det krævende arrangement,
lykkedes det at få serveret den velsmagende

menu til tiden. Efter middagen blev døren
slået op for de resterende 2000 gæster.
Det var tydeligt, at mange havde glædet
sig og forberedt sig grundigt til festen. Som
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det fremgår af billederne havde damerne og
herrerne til lejligheden fundet de smukkeste
rober frem fra gemmerne

Hendes Majestæt
Dronningen repræsenterede Kongehuset
og kastede glans over
Årsfesten. Her modtages
hun af rektor Lars Pallesen
(tv) og DTU’s bestyrelsesformand Mogens
Bundgaard-Nielsen.

Årets underviser Ernst Scheufens, MAT (diplom)
og Michael Pedersen, MAT (civil).

Æresdoktor på DTU blev den schweiziske miljøprofessor Willi Gujer fra Eidgenössische Technische
Hochschule i Zürich. Prof. Dr. Willi Gujer er en
af verdens førende forskere indenfor spildevandsrensning. Han har arbejdet med beskrivelse af
biologiske processer til fjernelse af kvælstof, især
processerne nitrifikation og denitrifikation. Han
har systematiseret og udviklet deterministiske
modeller for aktiv-slam anlæg og implementeret
dem i edb-programmer, der går mere end 20 år
tilbage. Han er et fremragende eksempel på en
videnskabsmand, der har evnet at føre resultatet
af sine videnskabelige arbejder over til praksis, og
hans modeller indgår i kommercielle programmer
som benyttes over hele verden.

Der blev taget rigtig
mange billeder af de
smukke piger i ﬂotte kjoler.

Dr.techn. (th) Lektor, dr.techn. Niels Asger Mortensen, MIC DTU, Seniorforsker, dr.techn. Mads
Hald Andersen, Kræftens Bekæmpelse, Lektor,
dr.techn. Niels Leergaard Pedersen, MEK DTU,
Civilingeniør Sten Tronæs Frandsen, Risø DTU

Herrerne havde også
fundet den indre
gentleman frem og tog
til bal med stil.

DTU’s guldmedalje Direktør Kaj Juul-Pedersen,
Sitella A/S(tv), Julius Thomsens guldmedalje
Professor Jens Ulstrup, Kemisk Institut DTU

Dansegulvet var pakket
til sent om natten.
Det var tydeligt, at mange
havde øvet på les Lanciers,
og danseglæden fik
frit løb hele aftenen.

Innovationspris Professor Marcel A.J. Somers,
Institut for Produktion og Ledelse DTU

Arbejdsmiljøprisen “Årets Sikkerhedsnål” Lektor
Charlotte Held Gotfredsen, KI (th), Laboratorietekniker Janne Borg Rasmussen, KI

