Nyhedsbrev

Maj 2020

 Frist for tilmelding til generalforsamlingen er
tirsdag den 16.
juni 2020 til
116@dlf.org.
 Kandidater, der
ønsker valgindlæg i generalforsamlingsbladet,
skal fremsende
disse til
116@dlf.org senest d. 15. juni
2020.
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Praktiske oplysninger om den virtuelle generalforsamling, Af Ole Bjerre Martinussen, kredsformand
En virtuel generalforsamling er for kredsstyrelsen ikke
den foretrukne løsning, men en nødvendighed, da vi i
den givne situation ikke kan mødes fysisk i det antal,
som vi plejer at være på Hedensted Sognegård.
Når vi afholder en virtuel generalforsamling, fremfor at
vente til vi kan samles, er det bl.a. fordi vi i forbindelse
med Janns pensionering til sommerferien ikke vil kunne
skifte kasserer uden en generalforsamling. Desuden er
det af hensyn til det fortsatte arbejde i kredsstyrelsen
samt planlægningen af arbejdet på de arbejdspladser,
der bliver repræsenteret i kredsstyrelsen.

Hovedoverskrifterne i den mundtlige beretning opridses
på generalforsamlingen, så debat kan tage udgangspunkt heri.

- Kandidater til valg til kredsstyrelsen opfordres kraftigt til at tilkendegive deres kandidatur senest mandag
d. 15/6 af hensyn til, at det firma, der forestår afviklingen af valghandlingen kan sætte stemmesedlerne op.
Samme dag er der frist for valgindlæg, der ønskes i
generalforsamlingsbladet. Begge dele sker via mail til
116@dlf.org.
Pt. vides det at Ole, Carsten og Mette genopstiller,
mens Hanne ikke ønsker genvalg. Jesper Gravesen,
En effektiv afvikling
De fleste af os har i de seneste måneder opøvet en vis Hedensted, meldte sig som kandidat i forbindelse med
erfaring i online undervisning, møder etc. En af de erfa- den oprindelige dato for generalforsamling. Randi Christensen, Uldum, og Ulrik Mikkelsen-Hansen, Løsning,
ringer, der står lysende klart for os, er, at dette medie
havde dengang meldt sig som kandidater til suppleantikke egner sig lange oplæg/beretninger.
posterne.
For at gøre afviklingen af generalforsamlingen så smi- Tilmelding til generalforsamling skal foregå via mail
dig som mulig, men stadig med generalforsamlingens
til 116@dlf.org, hvorpå de tilmeldte tilsendes de nødformål for øje, har vi derfor besluttet:
vendige adgange til generalforsamlingen, så vi sikrer at
- Den mundtlige beretning samt præsentationen af
det kun er medlemmer af foreningen, der får adgang.
hhv. regnskab og budget vil gøres tilgængeligt som video på kredsens hjemmeside 4 dage før afviklingen.

