
 

 

 

 

 

Invitation til generalforsamling 2021 
i Dansk Metal Tele Vest 

 

Du inviteres hermed til generalforsamling i Dansk Metal Tele Vest 

Tirsdag den 25. maj 2021 på Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 

Sabro, sabrokro@sabrokro.dk 

 

Grundet situationen med Corona forlanger Sabro Kro, at man kan 

fremvise en negativ Corona-test, der er max. 72 timer gammel. 

 

Der serveres aftenbuffet fra kl. 17.30 samt kaffe og the med sødt. 

 

Generalforsamlingen starter kl. 18.30 – ca. 21.30. 

 

Til brug for bestilling af forplejning skal tilmelding ske til din 

tillidsrepræsentant eller til afdelingskontoret på 87321111 eller 

televest@danskmetal.dk. Sidste frist for tilmelding er den 18. maj 
2021. 

 

Fra Bestyrelsen i Tele Vest 
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Dagsorden er ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigenter 

2. Protokol 

3. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning 

4. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse 

5. Indkomne forslag 

6. Godkendelse af forslag til budget og kontingent 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af revisorer jf. § 6, stk. 5 

a. Kasserer og formand 

b. Bestyrelsesmedlemmer 

c. Bestyrelsessuppleant 

d. Intern revisor 

e. Intern revisorsuppleant 

f. Autoriseret/registreret revisor 

8. Eventuelt 

Forslag om vedtægtsændringer og andre forslag, som ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før 
generalforsamlingen. 

Indkomne forslag, forslag til budget, det reviderede regnskab og bestyrelsens 
beretning kan læses på afdelingens hjemmeside senest syv hverdage inden 
generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres ved henvendelse til kontoret. 

Ønsker man at stemme via fuldmagt, kan en formular hentes på hjemmesiden 
www.metaltelevest.dk 
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Valg til Bestyrelsen og valg til Revisorer jf. § 6 stk. 5 

I skrivende stund er der følgende kandidater: 

A:  Kasserer:   På valg er Claus Stavad (Genopstiller) 

B:  1 Bestyrelsesmedlem:  På valg er Brian Emig (Genopstiller) 

C:  Bestyrelses suppleant:    På valg er Anders Knudsen (Genopstiller) 

D:  Intern revisor:   På valg er Britta Christensen (Genopstiller) 

E:  Intern revisor suppleant:  På valg er Tonny Jensen (Genopstiller) 

F:  Autoriseret Revisor:   På valg er RI A/S 

 

 

Den siddende bestyrelse: Fra venstre Judith Antoniussen, Tobias Tolstrup, Brian Emig, 
Mogens Jensen, Ole Mølgaard og Claus Stavad. 


