TIL MEDLEMMERNE AF ENTREPRENØRSEKTIONEN

Kolding, den 28. januar 2020
KM/hhh

Invitation til ML Generalforsamling med aftenarrangement
Det vil glæde bestyrelsen og sekretariatet at se alle sektion 1
medlemmer med ledsagere til ML-generalforsamling og
medlemsmøder samt musicalen Midt om Natten.
Inden generalforsamlingen
standfordeling til HL’21.

vil

der

være

standsalg

og

Sted: Odeon, Odeons Kvarter 1, lokale 207, 5000 Odense
Kl. 11.00

Standfordeling HL’21 – se invitationen her

Kl. 12.00

Fælles frokost for medlemmer og ledsagere

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling
Der indkaldes herved til den ordinære generalforsamling som afholdes:

Fredag den 27. marts 2020
Odeon – lokale 301
Kl. 13.00

Generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab for 2019
4. Forelæggelse af budget for 2020 med forslag til fastsættelse af
indmeldelsesgebyr og kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år. På valg er:
Palle Kjærsgaard (genopstiller ikke) og Benny Svenningsen
6. Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen. Valgperioden er 1 år
På valg er: Robert Kjærgaard
7. Valg af revisorer (intern og ekstern) og 1 intern revisorsuppleant.
Valgperioden er 1 år
På valg er: Bjarne Kring, BK Revision
Internt: Jan Dahl og revisorsuppleant Jan Møller
8. Forslag fra medlemmer og bestyrelsen
9. Eventuelt
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Ad pkt. 3 og 4: Regnskab og budget 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. 13.45

Medlemsmøde med følgende punkter
E&H ved Sisse Merrild Nielsen, MCH
DBL
Nyt fra foreningen

Kl. 14.30

Eftermiddagskaffe

Kl. 15.00

Fælles medlemsmøde for begge sektioner
HL’21 og MuB 2020 ved Niels Kirkegaard
ML-Strategi ved Klaus Meldgaard og Niels Kirkegaard
Nyt fra sekretariatet

Kl. 17.00

Mødes vi i baren til en drink inden middagen

Kl. 17.30

Festmiddag

Kl. 19.45

Koncertsalen indtages

Kl. 20.00

”Midt om Natten” læs mere her

De der har tilmeldt sig musicalen Midt om Natten er tilmeldingen bindende, møder man ikke
op vil man blive faktureret for omkostningerne. Der er 2 billetter tilbage, nåede du ikke at
bestille billetter til musicalen Midt om Natten kan forespørgsel ske til Helle Helth
Hansen på tlf. 3917 8953.
Der er mulighed for overnatning som er egenbetaling. Pris for enkelt værelse kr. 995,- og
dobbeltværelse kr. 1195,-.
Husk også at tilmelde din ledsager.
Alle ledsagere er velkomne til at deltage i møderne. Der bestilles frokost og
eftermiddagskaffe til alle ledsagere, hvis ikke andet er aftalt.
Tilmeld dig senest den 16. marts 2020 på dette link.
Med venlig hilsen
Maskinleverandørerne

Klaus Meldgaard
Formand
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