21. marts 2014

Informationsskrivelse nr. 86.
1. GENERALFORSAMLING.
Tid:

Fredag d. 25. april 2014 kl. 1500

Sted: Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Fastlæggelse af indskud og kontingent for det næstfølgende regnskabsår.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
7. Sager til behandling
8. Eventuelt.

Jørgen Schneider, Poul Erik Hansen og Kim Thomas Poulsen er på valg.
Kenneth Wegge – suppleant er på valg.
Raider Darre og Lars Ole Andersen – revisorer er på valg.
Revisorsuppleant – vakant.
For at være stemmeberettiget på Generalforsamlingen, skal kontingentet være foreningen i
hænde senest dagen før Generalforsamlingen.
Angående punkt 7 - sager til behandling - da foreslår bestyrelsen to ændringer til foreningens vedtægter.
Ændring til § 4 hvor der står
4.
Det årlige kontingent for medlemmer og associerede medlemmer fastsættes hvert år for det næstfølgende regnskabsår på den ordinære generalforsamling. Kontingent, som opkræves helårsvis i januar måned, skal betales senest 27. februar. Kontingentrestance medfører fortabelse af stemmeret på generalforsamlingen.
Regnskabsåret er kalenderåret.

Ændres til ny § 4 som følger:
4.
Det årlige kontingent for medlemmer og associerede medlemmer fastsættes hvert år for det næstfølgende regnskabsår på den ordinære generalforsamling. Kontingent opkræves i første kvartal. Kontingentrestance medfører fortabelse af stemmeret på generalforsamlingen.
Regnskabsåret er kalenderåret.

Anledningen er at Dansk Byggeri har opkrævning af medlemskontingenter generelt i løbet
af første kvartal. For at simplificere administrationen af DSF, at da skal vi følge Dansk Byggeri’s procedurer, terminer m.v. således at alle omkostninger holdes nede.
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Ændring til § 15 hvor der står
15.
Vedtagelse af ændringer af vedtægter eller foreningens opløsning kan kun finde sted på generalforsamling. Ændringsforslag eller forslag om opløsning skal være indeholdt i den udsendte dagsorden.
Vedtægtsændring eller opløsning kræver, at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af stemmeberettigede
medlemmer.
Samtidig med beslutning om opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om foreningens midler
og effekter.

Ændres til ny § 15 som følger
15.
Vedtagelse af ændringer af vedtægter eller foreningens opløsning kan kun finde sted på to på hinanden
følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Ændringsforslag eller forslag om opløsning skal være indeholdt i den udsendte dagsorden.
Vedtægtsændring eller opløsning kræver, at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Samtidig med beslutning om opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om foreningens midler
og effekter.

At få ændret vedtægterne i foreningen i dag, kræver det 2/3 af samtlige stemmeberettigede
medlemmer – For at sikre at vedtægter kan justeres løbende til faktiske forhold, da skal det
være muligt med fremmødte stemmer eller ved fuldmagt at få stemt forslag igennem eller få
forslag fjernet.
TILMELDING til Generalforsamlingen og efterfølgende medlemsmødet
senest tirsdag den 22. april 2014
Mette Mens Rasmussen - mmr@danskbyggeri.dk
Konsulent for Dansk Sprængteknisk Forening
Tlf. direkte: 72 16 02 54 · Mobil: 51 17 46 22
Er man forhindret i at give møde på generalforsamlingen, da kan der meddeles bestyrelsen
fuldmagt til at stemme på medlemmets vegne. Kun medlemmer som er fuldt medlem af foreningen har stemmeret. Fuldmagt er vedlagt, og anmodes underskrevet, scannet og sendt
til Mette.
senest tirsdag den 22. april 2014
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2. MEDLEMSMØDE.
Efter Generalforsamlingen afholdes medlemsmøde med følgende dagsorden:
1530 - 1600 Sprængning af bunkers på Jyllands vestkyst Kenneth
1600 - 1615 Pause
1615 - 1645 Bekendtgørelse om eksplosivstoffer, Politiets Administrationscenter Vest og
Øst, nye blanketter, eksplosivstoffer v/Jørgen Schneider.
1645 - 1700 Sprængtekniske erfaringer v/medlemmerne (videoer, OHP m.v. medbringes)
Spørgsmål og diskussion.

3. JUBILÆUMSARRANGEMENT FREDAG d. 25. APRIL KL 18.00.
Foreningen har 25 års jubilæum d. 11 maj 2014.
Foreningen fejre jubilæet fredag d. 25 april 2014 fra kl. 18.00 – 02.00 med middag, underholdning og dans – se separat invitation – hurtig tilmelding og husk ledsager

senest onsdag den 2. april 2014
Tilmelding til
Mette Mens Rasmussen - mmr@danskbyggeri.dk
Konsulent for Dansk Sprængteknisk Forening
Tlf. direkte: 72 16 02 54 · Mobil: 51 17 46 22
4. JUBILÆUMSSKRIFT.
Foreningen udgiver et jubilæumsskrift er nu så småt på vej i trykken og forventes klar og
udsendt til foreningens medlemmer inden generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Dansk Sprængteknisk Forening

Poul Erik Hansen
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