
           GENERALFORSAMLING

Medlemmer i beskæftigelse
Generalforsamlingen er en delegeretforsamling, jf. vedtægter-
nes pkt. 4.4. Alle medlemmer har møde- og taleret på gene-
ralforsamlingen, men kun delegerede har stemmeret. Der er 
truffet aftale med koncernen om, at de delegerede har frihed 
til at deltage på generalforsamlingen. Alle, der ønsker at del-
tage i generalforsamlingen (uanset om det er som delegeret 
med stemmeret eller som medlem uden stemmeret), tilmelder 
sig jf. punktet ”tilmelding”.

Arbejdsledige medlemmer
I vedtægternes pkt. 4.4 forklares det: ”Af og blandt de tilmeldte 
og fremmødte arbejdsledige vælges der, ½ time før den or-
dinære generalforsamling begynder, et antal delegerede sva-
rende til 1 delegeret pr. 20 ledige pr. 18. april 2019”. Arbejds-
ledige medlemmer tilmelder sig som alle andre medlemmer jf. 
punktet ”tilmelding”. Tilmeldte arbejdsledige medlemmer vil 
modtage separat information med praktiske oplysninger om 
valg af delegerede for ledige medlemmer.

Pensionister og efterlønsmodtagere
Pensionister og efterlønsmodtagere har jf. vedtægternes pkt. 
3.2 ikke stemmeret og er ikke valgbare på generalforsamling-
en. Pensionister og efterlønsmodtagere tilmelder sig som alle 
andre medlemmer jf. punktet ”tilmelding”.

Tilmelding
Tilmelding til generalforsamlingen kan 
ske fra 21. marts 2019 på Danske Kreds’ 
hjemmeside. 

Tilmelding skal ske senest den 25. april 
2019. Tilmeldingen genererer en kvitte-

ring, der skal medbringes til generalforsamlingen som doku-
mentation for tilmelding. 

Suppleant
En tillidsmand kan senest den 21. maj 2019 kl. 9.00 indberette 
et af sine medlemmer eller et medlem fra en afdeling, tillids-
manden er listemodtager for, som suppleant. Suppleanten kan 
deltage som delegeret ved generalforsamlingen i tilfælde af 

tillidsmandens forfald, under forudsætning af, at tillidsmanden 
var rettidigt tilmeldt. 

Forslag til behandling
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
indsendes pr. mail til formand Kirsten Ebbe Brich (kebb@dan-
skekreds.dk) senest 4 uger før generalforsamlingen, jf. ved-
tægternes pkt.  4.2 Forslag skal således være modtaget se-
nest den 25. april 2019. Forslag til valg og andre forslag, der 
modtages efter den 25. april 2019, kan ikke behandles på ge-
neralforsamlingen.  

Opstilling af kandidater
Opstilling af kandidater til formand, kredsbestyrelsesmedlem-
mer, bestyrelsessuppleanter, intern revisor, interne revisorsup-
pleanter og statsautoriseret revisor skal ligeledes indsendes 
pr. mail til formand Kirsten Ebbe Brich (kebb@danskekreds.
dk) senest 4 uger før generalforsamlingen, jf. vedtægternes 
pkt. 4.6-13. og skal således være modtaget senest den 25. 
april 2019. Alle, der overvejer at stille op, har mulighed for at 
få et møde med formanden og/eller næstformanden, før en-
deligt kandidatur indsendes. Dette møde arrangeres ved kon-
takt til formand Kirsten Ebbe Brich (kebb@danskekreds.dk).

Materiale til generalforsamlingen
Regnskab, skriftlig beretning, budget for indeværende år og 
dagsorden - med samtlige indkomne forslag samt kandidat-
forslag og bestyrelsens kandidatforslag - kan ses på Danske 
Kreds’ hjemmeside www.danskekreds.dk fra den 9. maj 2019. 

Transportudgifter
Danske Kreds refunderer transportudgifter jf. Finansforbun-
dets regler.

Henvendelse 
Danske Kreds, Carl Gustavs Gade 2, 2., 2630 Taastrup. 
Telefon 45 14 01 11 
mail@danskekreds.dk

Med venlig hilsen
Danske Kreds

Danske Kreds indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag 
den 23. maj 2019 i Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle. 
Indtjekning og udlevering af stemmesedler finder sted i foyeren uden 

for Munkebjergsalen fra kl. 08.30. Samme sted vil der være en let 
morgenanretning, også fra kl. 08.30. 

Generalforsamlingen begynder kl. 10.00.


