Kære medlemmer og ledsagere

Kolding, den 13. marts 2017
hhh

Hermed fremsendes opdateret program for Maskinleverandørenes generalforsamling,
medlemsmøder og aftenarrangement. Vedhæftet finder I deltagerlisterne for begge
sektioner.
Alle ledsagere er velkomne til at deltage i hele programmet eller blot en del heraf –
Odenses gader kan jo friste. Hotellet ligger også tæt på Sankt Jørgens Park, hvor Odense
Å bugter sig igennem.
Sted: Radisson Blu H.C. Andersens Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C
Program for fredag den 17. marts 2017
Kl. 12.00

Frokost

Kl. 13.00

Generalforsamling med følgende Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab for 2016
4. Forelæggelse af budget 2017 med forslag til fastsættelse af
indmeldelsesgebyr og kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år. På valg er:
Klaus Meldgaard
6. Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen. Valgperioden er 1 år
På valg er: Robert Kjærgaard
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valgperioden er 1 år
På valg er: Jan Dahl og revisorsuppleant Jan Møller
8. Forslag fra medlemmer og bestyrelsen
9. Eventuelt

Kl. 13.45

Medlemsmøde i sektionen
Nyt fra bestyrelsen
Status og information om E&H 2018
Åben dialog i sektionen

Kl. 14.15

Fælles medlemsmøde
ML-Strategi
Nyt fra sekretariatet

Kl. 15.15

Kaffe
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Kl. 15.45

Indlæg ”Fundamentet for det gode liv” ved B.S. Christiansen
”Du kan være verdens dygtigste skytte, have det
bedste gevær og den fineste kikkert. Men hvis dit
fundament er ustabilt, rammer du ikke målet”, siger
BS.
Men hvordan er det lige, at man får skabt sig
fundamentet for et godt liv?
BS siger ”Jeg kommer ud fra min egen erfaring med mine
bud på, hvordan du skaber dig et godt liv og gør op med
fortidens ’mønstre og monstre’, så du får overskud til at se livets muligheder og træffe
de rette beslutninger. Hvis der er noget, vi kan være helt sikre på, så er det, at livet
byder på masser af udfordringer og problemer. Derfor handler det ikke om at undgå
problemer, men om hvordan du tackler dem. Og det er aldrig for sent at få et godt liv.
Men det kræver en personlig indsats, og at du tager ansvar. Ligesom det handler om
at komme hele vejen rundt i sit liv og få trivsel på alle parametre, så du kan fungere
godt som et helt menneske, der lever et autentisk liv i overensstemmelse med de
værdier, der betyder noget for dig. Spørgsmålet er, lever du mon som du gerne vil,
eller spiller du bare en rolle på andres scene? Min holdning er, at hvis man vil have et
godt liv, må man skabe det selv. Og det kræver, at man kæmper hver dag”.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.
For tilmeldte til aftenarrangementet
Kl. 17.00

Mødes vi i baren til gyldne bobler

Kl. 17.30

Festmiddag med gode vine

Menu:
Ørred fra de fynske kyster
Tatar – krydderurter – gin fra Mosgaard
Stenbiderrogn – rygeost – sprøde jordskokker
Okse – Medaillon af filet samt braiseret bryst
Bagt skalotteløg – æble – røget portobello
Fondant kartoffel – oksesky med rødvin og timian
Chokolade – rødbede – lakrids
Kage – ganache – fennikel –vanille/rødbedeparfait
Vine: Hvid, Tommasi Pinot Grigio og Rød, Tommasi Ripasso
Kl. 19.45

Koncertsalen indtages

Kl. 20.00

Elvis - The musical læs mere her

Efter showet mødes vi i baren.
Med venlig hilsen
Maskinleverandørerne Entreprenørerne

Palle Kjærsgaard
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