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26. marts 2017 
 

DI’s Pensionistforening indkalder til 
ordinær Generalforsamling, der afholdes 

 mandag den 24. april 2017, kl. 16.30  
hos DI, Rådhuspladsen, København  

 
med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning for det forløbne år. 
3. Forelæggelse af årsrapporten for det forløbne år 
4. Forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen. 
5. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår. 
6. Valg af formand og 4-5 andre bestyrelsesmedlemmer  

samt 2 suppleanter. 

 Formanden Helle Søderberg – villig til genvalg 

 Næstformanden Jens Neuert-Knudsen – villig til genvalg 

 Bestyrelsesmedlem Lis Maurer – ønsker ikke genvalg 

 Niels Overgaard – villig til genvalg 

 Kassereren Bjarne Rasmussen – villig til genvalg 

 Sekretæren Tom Rytlander – ønsker ikke genvalg 
Bestyrelsen foreslår følgende valgt til de ledige pladser i bestyrelsen   

 Lone Annette Hansen 

 Jette Dipo 
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, bestyrelsen foreslår 

 Evy Ernsø 

 Niels Peter Ravn Eriksen 
7. Valg af kritisk revisor samt 1 suppleant for vedkommende. 

 Kritisk revisor Kurt Vintov – villig til genvalg 

 Revisorsuppleant Jørgen Brodam – villig til genvalg 
8. Eventuelt. 

 
Forslag fra foreningens medlemmer fremsendes til sekretæren således, at han har 
forslaget i hænde senest den 10. april 2017. 
 
Såfremt du ikke deltager i Generalforsamlingen, er der i henhold til vedtægternes 
§ 4, stk.9 en mulighed for at stemme ved fuldmagt gennem et andet medlem. Dog 
kan intet medlem afgive mere end 3 stemmer. Fuldmagtserklæringen – se næste 
side sendes til Tom Rytlander, som skal have den i hænde senest 10. april 2017. 
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Efter generalforsamlingen holder chefkonsulent Jan Storm Thomsen, DI et 
foredrag om den aktuelle situation på arbejdsmarkedet, set fra DI´s side.  
 
Efter foredraget serveres en anretning samt kaffe og lidt søde sager. 
 
Hele arrangementet er gratis, men din tilmelding bedes sendt til Tom Rytlander 
enten ved at fremsende vedlagte tilmeldingskupon eller ved at sende en e-mail til 
tom.rytlander@privat.dk. Sidste frist for tilmelding er den 10. april 2017. 
 
 

Mange venlige hilsner 
 
 

Bestyrelsen 
  



 

  
 

Tilmelding 
 

Sæt X 

    Ja, jeg deltager i den ordinære Generalforsamling den 24. april 2017 

   kl. 16.30 hos DI, Rådhuspladsen, København samt i den efterfølgende 
spisning. 

    
 
 
 
Navn  __________________________________________________ 
    (blokbogstaver) 

 
 
Sendes til Tom Rytlander, Høje Gladsaxe 61, 6 tv, 2860 Søborg, som skal have 
tilmeldingen i hænde senest 10. april 2017.  
 
Du kan indenfor samme tidsfrist endvidere tilmelde dig til arrangementet på e-

postadressen:  tom.rytlander@privat.dk 
 

 
 

(klip, riv eller flå) 

 
 

Fuldmagt  
til at stemme ved DI-Pens generalforsamling mandag den 24. april 2017 hos 

DI, Rådhuspladsen, København 
 
 
 
Undertegnede giver hermed               ________________________________ 
    Navn (blokbogstaver) 
 
fuldmagt til at stemme på mine vegne 
 
 
Dato: __________________ 
 
 
________________________________          _________________________ 
 navn(blokbogstaver)              underskrift 
  
 

 
Sendes til: 
Tom Rytlander 
Høje Gladsaxe 61, 6 tv 
2860 Søborg, 
som skal have fuldmagtserklæringen i hænde senest 10. april 2017.  
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Kommende arrangementer: 

Udflugt til Thorsvang på Møn 
Datoen for dette arrangement mandag d. 29. maj 2017 
Reservér datoen. 
Vi starter kl. 09.00 med bus fra Valby station. 
Forventet hjemkomst kl. 18.00 samme sted. 
På stedet i Thorsvang Samlermuseum serveres frokost mv. 
Alle medlemmer får tilsendt en indbydelse til dette arrangement umiddelbart efter 
generalforsamlingen med forventet svarfrist 10. maj. Til dette arrangement må 
påregnes en deltagerafgift. 
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