DI’s PENSIONISTFORENING

Formand: Evy M. Christensen
Næstformand: Niels Peter Ravn Eriksen
Kasserer: Helle Søderberg
Bestyrelsesmedlemmer: Connie B. Jørgensen
Lone Annette Hansen
Sekretær: Jette Dipo, Støden 3, 4 lejl. 545, 4000 Roskilde
Tlf.: 3026 1947 – E-mail: jettedipo@hotmail.com
Hjemmeside: https://di-pensionist.dk

DI’s Pensionistforening indkalder til ordinær generalforsamling,
der afholdes
Tirsdag den 10. maj 2022, kl. 16.30
hos DI, Rådhuspladsen, København
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Beretning for det forløbne år
Forelæggelse af årsrapporten for det forløbne år
Forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen
Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår
Valg af formand og 4-5 andre bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Valg af kritisk revisor samt 1 suppleant for vedkommende
Eventuelt

Forslag fra foreningens medlemmer fremsendes til sekretæren således, at denne har
forslaget i hænde senest søndag den 24. april 2022.
Såfremt du ikke deltager i generalforsamlingen, er der i henhold til vedtægternes §4,
stk. 9 en mulighed for at stemme ved fuldmagt via et andet medlem. Dog kan intet
medlem afgive mere end 3 stemmer. Fuldmagtserklæringen er vedlagt næste side og
sendes til Jette Dipo, som skal have den i hænde senest søndag den 24. april 2022.
Efter generalforsamlingen holder erhvervsredaktør og lederskribent, cand.polit.
Thomas Bernt Henriksen, Berlingske, et indlæg over et brandvarmt, aktuelt tema.
Herefter serveres en anretning samt vin, kaffe og lidt søde sager. Arrangementet er
gratis, og din tilmelding bedes sendt til Jette Dipo, enten ved at fremsende vedlagte
tilmeldingskupon eller ved at sende en mail til Jette Dipo på jettedipo@hotmail.com.
Sidste frist for tilmelding er søndag den 24. april 2022.
HUSK: Hvis du har tilmeldt dig arrangementet, og alligevel ikke kan deltage, så meld
afbud i god tid. På forhånd mange tak.
De bedste hilsner og på forhåbentligt gensyn
Bestyrelsen
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TILMELDING
Ja tak, jeg vil gerne deltage i generalforsamlingen tirsdag den 10. maj 2022
Navn:___________________________________________________________________
(blokbogstaver)
Din tilmelding skal være sekretariatet i hænde senest søndag den 24. april 2022.
Sendes til:

Jette Dipo
Støden 3, 4. lejl. 545
4000 Roskilde
Tlf.: 3026 1947
Du kan inden for samme tidsfrist tilmelde dig ved at sende en e-mail til:
jettedipo@hotmail.com
(klip, riv eller flå)

Fuldmagt
til at stemme ved DI's Pensionistforenings generalforsamling
tirsdag den 10. maj 2022
Undertegnede giver hermed

________________________________
Navn (blokbogstaver)

fuldmagt til at stemme på mine vegne
Dato: __________________
________________________________
navn(blokbogstaver)

_________________________
underskrift

Sendes til:

Jette Dipo
Støden 3, 4. lejl. 545
4000 Roskilde
Du kan inden for samme tidsfrist sende en e-mail til:
jettedipo@hotmail.com
som skal have fuldmagtserklæringen i hænde senest 24. april 2022

