Den 25.02 2021

Dansk Rengøringsteknisk Forening
Indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Bestyrelsen indkalder hermed til DRF´s ordinære generalforsamling i
henhold til foreningens vedtægter § 6. Stk. 6.2.
Dato:

Torsdag den 25. marts 2021 kl. 16.00

Sted:

Teams (virtuelt)

Dagsorden:

a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
Forslag fra medlemmerne.
Forslag skal være formand eller næstformand i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen har et forslag til ændring af vedtægter.
Ændringsforslaget vil blive fremsendt umiddelbart efter
tilmelding.
Fremlæggelse og godkendelse af budget,
herunder fastlæggelse af kontingent.
Valg af formand.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg af revisorer + 1 suppleant.
Eventuelt.

I lyset af situationen med COVID-19 og forsamlingsforbuddet vil årets
generalforsamling blive afholdt på Teams og der vil være tilmeldingspligt.
https://teams.microsoft.com/uswe-01/downloads
Ved tilmelding til Generalforsamlingen er det vigtigt at du oplyser din
mailadresse, så vi kan sende dig et link til mødet på Teams.
Tilmelding:

Skal ske til DRF´s sekretariat på vores hjemmeside https://www.d-r-f.dk/

Senest d. 11 marts 2021
P.f.v.
Michael Steffensen

Den 25.02 2021

Dansk Rengøringsteknisk Forening

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
Såfremt der på den ordinære generalforsamling er mindst halvdelen af foreningens
medlemmer tilstede frafalder denne indkaldelse.
Bestyrelsen indkalder hermed til ekstra ordinær generalforsamling i henhold
til foreningens vedtægter § 7, vedtægtsændringer
Dato:

Torsdag den 25. marts 2021 i fortsættelse af ordinær
generalforsamling

Sted:

Teams

Dagsorden:

a. Valg af dirigent.
b. Baggrund for mødet.
Bestyrelsen har fremsat vedtægtsændringer på foreningens
ordinære generalforsamling d. 25. marts.
I følge vedtægterne kan ændringer af disse kun vedtages
på ordinær generalforsamling, såfremt mindst halvdelen af
foreningens medlemmer er tilstede.
Forslag til vedtægtsændringerne fremsendes umiddelbart
efter tilmelding.

I lyset af situationen med COVID-19 og forsamlingsforbuddet vil årets
generalforsamling blive afholdt på Teams og der vil være tilmeldingspligt.
https://teams.microsoft.com/uswe-01/downloads
Ved tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling er det vigtigt at du
oplyser din mailadresse, så vi kan sende dig et link til mødet på Teams.
Tilmelding:

Skal ske til DRF´s sekretariat på vores hjemmeside https://www.d-r-f.dk/

Senest d. 11. marts 2021
P.f.v.
Michael Steffensen

