
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 
 

Danske Kreds indkalder til repræsentantskabsmøde torsdag den 7. og fredag den 8. september 
2017.  

 
Repræsentantskabsmødet og TM-seminaret afvikles samtidig. Du har allerede fået invitation til 

TM-seminaret, men rent formelt skal vi særskilt indkalde til repræsentantskabsmødet.  

 
Repræsentantskabet skal påse, at Danske Kreds’ virksomhed udøves i overensstemmelse med de 

retningslinjer, der er vedtaget på generalforsamlingen, og er rådgivende i forhold til 
kredsbestyrelsen. På repræsentantskabsmødet i september skal der desuden ske valg af 3. 

suppleant til kredsbestyrelsen.  
 

Sted 
Repræsentantskabsmødet foregår på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle. 

Indtjekning og udlevering af stemmesedler finder sted i foyeren uden for Munkebjergsalen torsdag 

den 7. september 2017 fra kl. 9.00. Samme sted vil der være en let morgenanretning, også fra kl. 
9.00. Repræsentantskabsmødet begynder kl. 10.00. 

 
Repræsentantskab 

Repræsentantskabet er en delegeretforsamling, og de delegerede er Danske Kreds’ tillidsmænd 
jfr. vedtægternes pkt. 8.2. Alle, der ønsker at deltage i repræsentantskabsmødet, tilmelder sig jf. 

punktet Tilmelding. 
 

Tilmelding 

Tilmelding til repræsentantskabsmødet sker samtidig med, at du tilmelder dig TM-seminaret. Har 
du allerede tilmeldt dig TM-seminaret, behøver du derfor ikke gøre mere.  

 
Opstilling af kandidater 

Opstilling til bestyrelsessuppleant skal indsendes pr. mail til formand Steen Lund Olsen 
(steeo@danskekreds.dk) senest 4 uger før repræsentantskabsmødet, jfr. vedtægternes pkt. 4.13. 

og skal således være modtaget senest onsdag den 9. august 2017 kl. 16.00. Alle, der overvejer at 
stille op, har mulighed for at få et møde med formanden og/eller næstformanden, før endeligt 

kandidatur indsendes. Dette møde arrangeres ved kontakt til formand Steen Lund Olsen 

(steeo@danskekreds.dk). 
 

Materiale til repræsentantskabsmødet 
Dagsorden, regnskab og budget samt kandidatforslag kan ses på Danske Kreds’ hjemmeside 

www.danskekreds.dk fra onsdag den 23. august 2017 kl. 16.00.  
 

Transportudgifter 
Danske Kreds refunderer transportudgifter jf. Finansforbundets regler. 

 

Henvendelse  
Danske Kreds, Carl Gustavs Gade 2, 2., 2630 Taastrup.  

Telefon 45 14 01 11  
mail@danskekreds.dk 

 
Med venlig hilsen 

Danske Kreds 
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