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    22. marts 2018 

 

Generalforsamling torsdag d. 25. april 2018, kl. 18.30  

på IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31 
(Ordinært møde starter kl. 17.00, hvortil separat invitation udsendes) 

 
Hermed inviteres du til DIAG’s Årsmøde. Ifølge vedtægterne1 er dagsordenen: 
  

1. Valg af dirigent 

2. Rapport om aktiviteter siden sidste årsmøde 

3. Forslag til planlagte aktiviteter 

4. Regnskab for 2017 

5. Endelig fastlæggelse af budget for 2018  Bilag fremkommer inden mødet 

6. Forslag til budget og kontingent for 2019 

7. Valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer samt revisor 

8. Eventuelt. 

 

Vedr. pkt.  4, 5 og 6: Regnskab for år 2017 samt budgetter for år 2018 og 2019 fremsendes separat.  

 

Vedrørende punkt 7: Bestyrelsen indstiller, at Henrik Granau genvælges som formand. Af de øv-

rige bestyrelsesmedlemmer er Jens Christian Hansen og Per Buchwaldt villige til genvalg. 

Bestyrelsen indstiller at Lars Vesth og Jesper Kingo Christensen vælges til bestyrelsen. Der indstilles 

ikke suppleanter. Som revisor foreslås Knud F. Nielsen genvalgt. 

 

Årsmødet er som sædvanligt et lukket partnermøde med adgang for den navngivne partner eller den-

nes stedfortræder. Årsmødet starter kl. 18.30. Forud for generalforsamlingen er der et fagligt indlæg 

efter sædvanlige principper med start kl. 17.00. Invitation hertil følger særskilt.  

 

- - o 0 o - - 

 

Efter generalforsamlingen samt det faglige indlæg er der middag, hvortil én repræsentant for hver 

partnervirksomhed er inviteret. Middagen serveres kl. 19.00, og gæster er velkomne mod en betaling 

på kr. 700,00. Tilmelding til arrangementet gælder begge møder, med mindre andet anføres, og 

sendes til diag@dit.dk . Evt. spørgsmål til Alina Jørnild, diag@dit.dk, eller til Henrik Granau. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

DIAG/Henrik Granau 

                                            
1 Årsmøde afholdes hvert år inden udgangen af april måned efter indkaldelse fra bestyrelsen med 30 dages varsel. 
Dagsorden for mødet udsendes senest 14 dage før mødet. Hvert medlem har en stemme på årsmødet. Der kan kun 
stemmes ved deltagelse i årsmødet, og en partner kan delegere sin stemmeret til en anden medarbejder hos medlemmet. 
Beslutninger på årsmødet træffes med almindeligt flertal.  
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