TIL MEDLEMMERNE AF ENTREPRENØRSEKTIONEN

Kolding, den 21. december 2011
hhh

Vedr.: Indkaldelse til den ordinære generalforsamling 2012
Du inviteres hermed til generalforsamling og medlemmøde i sektion 1, samt
festarrangement fælles med sektion 2. Festarrangementet vil i år foregå i Herning med
middag i Teaterkælderen og overnatning på Hotel DGI-huset Herning.
Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af Kick-Off møde afholdt af MCH i forbindelse
med E & H 2012, separat program og dagsorden er udsendt til udstillere fra MCH i uge 50.
Efter indlægget ved Arne Nielsson og frokosten har vi som ledsagerarrangement valgt et
besøg på Textilforum – Herning Klædefabrik og efterfølgende shopping i Herning, eller
man kan benytte sig af hotellets faciliteter. Se mere på www.dgi-husetherning.dk.
Besøget på Textilforum og forplejningen vil blive betalt af ML. Et mere detaljeret program
for deltagerene udsendes medio januar.
Program:
Kl. 12.15

Viljen til sejr ved Arne Nielsson, coach, tidobbelt verdensmester og olympisk
sølvvinder i kanoroning.

Arne Nielsson fortæller, hvordan du og dine kolleger gennem
bevidst træning kan være parate, når det gælder og derved
skabe bedre resultater.
Læs mere på www.foqus-management.dk

Kl. 13.20

Afslutning med sandwich og networking

Herefter tager ledsagerne til Herning og medlemmerne deltager i neden stående program.

Der indkaldes herved til den ordinære generalforsamling som afholdes:
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Fredag den 3. februar 2012 kl. 14.00 i MCH Messecenter Herning
Kongrescenter, Vardevej 1, 7400 Herning
med følgende:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab for 2011
4. Forelæggelse af budget 2012 med forslag til fastsættelse af
indskud og kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år. På valg er:
Benny Svenningsen
Palle Kjærsgaard
6. Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen. Valgperioden er 1 år
På valg er: ingen, da Palle er indtrådt i bestyrelsen
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valgperioden er 1 år
På valg er: Jan Møller og revisorsuppleant Nicolai Tange Jørgensen
8. Forslag fra medlemmer og bestyrelsen
9. Eventuelt
Ad pkt. 3 og 4: Regnskab for 2011 og budget for 2012 eftersendes.
Ad pkt. 8: Forslag fra medlemmer og bestyrelsen til behandling på generalforsamlingen
skal være foreningens sekretariat i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
På generalforsamlingen har hver virksomhed én stemme. Virksomheden kan lade sig
repræsentere ved skriftlig fuldmagt. En gyldig fuldmagt kan overgives til en repræsentant
fra virksomheden eller et andet medlem af foreningen.
Kl. 15.00

Medlemsmøde for sektion 1, dagsorden udsendes medio januar.

Kl. 16.30

Fælles afslutning med sektion 2

Kl. 18.45

Afgang fra Hotel DGI-huset Herning

Kl. 19.00

Middag og hyggeligt samvær i Teaterkælderen

Pris:

Der opkræves

kr. 500,- pr. deltager for arrangementet
kr. 950,- for dobbeltværelse
kr. 850,- for enkeltværelse

Vi ser frem til at møde alle vore medlemmer med ledsagere i Herning til et fagligt og
hyggeligt arrangement.
Tilmelding senest den 10. januar 2012 til Helle Helth Hansen på hhh@maskinlev.dk eller
fax 3917 8955
Med venlig hilsen og på gensyn
p.f.v.
Hans Holm
Formand
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Tilmelding
Undertegnede medlemsvirksomhed tilmelder nedenstående til:
Generalforsamling/ledsagerarrangement/festarrangement den 03.02.2012 på Hotel
DGI-huset Herning
___ antal personer til generalforsamling/medlemsmøde kl. 14.00-16.30
___ antal personer ønsker også at deltage i inlægget ”Viljen til Sejr” kl. 12.15-14.00
___ antal ledsagere til ledsagerarrangement
___ antal personer til festarrangement
Jeg ønsker at bestille
___ antal dobbeltværelser fra 03-04.02.2012
___ antal enkeltværelser fra den 03-04.02.2012
___ kommer alene, men vil gerne dele værelse med kollega fra den 03-04.02.2012

________________________
Deltager

Ledsager

________________________
Deltager

Deltager

/

________________________

___________________
E-mail

________________________
Ledsager

20

___________________
E-mail

Ledsager

________________________

Dato:

________________________

___________________
E-mail

______________________________________
Firmanavn

Tilmelding senest den 10. januar 2012 på hhh@maskinlev.dk eller fax 3917 8955.
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