13. marts 2013

Informationsskrivelse nr. 82.
1. GENERALFORSAMLING.
Tid:

Tirsdag d. 23. april 2013 kl. 1530

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.

Erik K. Lauritzen og Morten de Thurah modtager ikke genvalg, Poul-Rikard Ebbesen er på
valg.
For at være stemmeberettiget på Generalforsamlingen, skal kontingentet være foreningen i
hænde senest dagen før Generalforsamlingen.
2. MEDLEMSMØDE.
Efter Generalforsamlingen afholdes medlemsmøde med følgende dagsorden:
1615 - 1645 Væltning af højhusene i Rødovre Kenneth/Poul Erik/Johan/Erik
1645 - 1700 Pause
1700 - 1730 Væltning af gassilo i Valby Mikkel/Johan/Erik.
1730 - 1745 Eksplosivstoffer v/Jørgen Schneider
1745 - 1800 Sprængtekniske erfaringer v/medlemmerne (videoer, OHP m.v. medbringes)
1800 - 1815 Spørgsmål og diskussion
1830 Middag for tilmeldte

3. FÆLLESARRANGEMENT efter Generalforsamlingen og Medlemsmødet.
Efter medlemsmødet arrangeres en fælles middag på
Pastis
Gothersgade 52
1123 København
For deltagelse i middagen opkræves DKK 325,00 per deltager.

Dansk Sprængteknisk Forening
Nr. Voldgade 106
Postboks 2125
1015 København K

Telefon +45 72 16 00 00
dsf@danskbyggeri.dk
www.explosives.dk

4. TILMELDING til Generalforsamlingen, Medlemsmødet og evt. deltagelse i middagen
senest tirsdag den 16. april 2013
på telefon 72 16 00 00 att: Karin Viuf eller mail til dsf@danskbyggeri.dk
5. NYT LOGO
Som det forhåbentlig er bemærket, har foreningen fået lavet et nyt logo, og ny og mere frisk
opsætning af brevpapir. Design af logoet er sket med henblik på en mere synlig og markant
fremtræden. Foreningens brochure er også justeret og opdateret med billeder af markante
sprængninger gennemført inden for det seneste år og nyt tryk vil være tilgængelig ved næste medlemsmøde. Design af brochuren vil gå igen på foreningens anvisninger og dermed
vil foreningens præsentation udadtil være en helhed.
Inden for meget kort tid, vil hjemmesiden også være opdateret og foreningens logo vil blive
lagt ud, således at foreningens medlemmer kan hente logoet og anvende det i eget præsentationsmateriale.

Med venlig hilsen
Dansk Sprængteknisk Forening

Jørgen Schneider
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