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Til repræsentantskabet 
 
 

Silkeborg, den 19. maj 2020 

 

NY - Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 
 
Repræsentantskabsmødet den 27. maj 2020 er aflyst, da vi ikke må forsamle mere end max 10 personer. 
 
Vi indkalder derfor til et nyt repræsentantskabsmøde og håber, at der bliver løsnet op for 
forsamlingsforbuddet, så vi har mulighed for at afholde mødet.  
 
Med henvisning til vedtægterne § 7 og § 8 indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde  

onsdag, den 24. juni 2020 kl. 19.00 i ”Huset”, Kejlstrupvej 51, 8600 Silkeborg.  
 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen, for det senest 

forløbne år.  
4. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt 

fremlæggelse af budget. (Regnskab med bilag, fremsendt 25.02.2020) 
5. Godkendelse af nye normalvedtægter. (Bilag 1 - Ændringerne er skrevet med rød tekst, 

fremsendt 25.02.2020) 
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag. Forslag skal være organisationsbestyrelsen i 

hænde senest 2 uger før det ordinære møde 
7. Valg af formand for organisationsbestyrelsen – Valgperiode 2020-2022 

På valg:   Grethe Rasmussen – Modtager genvalg 
8. a.  Valg af 3 medlemmer til organisationsbestyrelsen – Valgperiode 2020-2022 
 På valg:    John Sørensen og Karen Rod Jensen – Modtager genvalg  
       Poul Meisler – Modtager ikke genvalg  
 b.  Valg af suppleanter – Valgperiode 2020-2021 
9. Valg af revisor 
10. Eventuelt 

 
Hvis du ikke har de tidligere fremsendte bilag, kan du rekvirere et nyt sæt hos Mette. 
 

Afholdelsen af mødet forudsætter, at myndighederne åbner op for større forsamlinger. 
 

For at mindske risiko for smitte med COVID-19, vil vi sikre de nødvendige tiltag i forhold lokale mm. Vi har 
derfor også besluttet, at der ikke vil blive serveret en middag forud for mødet. Da Hotel Scandic er lukket 
ned frem til 14. august 2020, afholder vi mødet i ”Huset” på Kejlstrupvej. 
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Du skal tilmelde dig på ny 
Af hensyn til den særlige situation med COVID-19 er tilmelding til mødet påkrævet, for at vi kan sikre 
opfyldelse af myndighedernes retningslinjer.  
 

Tilmelding senest torsdag den 11. juni 2020 til Mette Kjær Johansen på tlf. 87201921 eller pr. e-mail 
mj@arbejdernesbyggeforening.dk 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Organisationsbestyrelsen 

mailto:mj@arbejdernes

