
   

Side 1 af 3 

 

 

 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling  

Tirsdag den 8. november kl. 18.30 
Granhøjvej 16, 8600 Silkeborg  

  

Endelig dagsorden: 

 
1. Velkomst, godkendelse af forretningsorden og valg af dirigent.  

 
2. Godkendelse af dagsorden.  

 
3. Valg af stemmeudvalg.  

 
4. A. Faglig beretning. 

B. A-kassens beretning. 
  

5. Lønudvalgets beretning. 
 

6. Forslag til vedtægtsændringer 

Der er tre indkomne forslag (se * nederst på dagsordenen). 

 
7. Indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag. 
 

8. Fremlæggelse af regnskab. 
 

9. Godkendelse af budget, herunder godkendelse af kontingent.  
 

10. Personvalg: 
A. Valg af næstformand 

 Johnni K. Christensen (ønsker genvalg). 
 Tonny Märcher. 

  
           

B. Valg af 5 personer til bestyrelsen 
- 2 personer fra tidligere 3F Silkeborg   

 Ole Andersen (ønsker genvalg).  
 Mariann Bloch (ønsker genvalg). 
 Inge Johansen (ønsker ikke genvalg).  
 Heidi Godthaab (ønsker ikke genvalg).  
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-  3 personer fra tidligere 3F Bjerringbro omegn  
 Jesper Grusgaard (ønsker genvalg). 
 Carsten Hørup Christensen (ønsker genvalg). 
 Ulla Bønding Jensen (ønsker genvalg). 
 Jan Pedersen (ønsker ikke genvalg).  

 
C. Valg af 5 suppleanter.              

            
D. Valg af fanebærer 

 Tommy Christensen (ønsker genvalg).   
 

E. Valg af fanebærersuppleant 
 John Iversen (ønsker genvalg).  

 
F.  Valg af revisor 

 Revisionsinstituttet er på valg. 
 
 

11. Eventuelt. 
 
 
 
 
 
 
 
*Forslag til vedtægtsændringer: 
 

1. Forslag fra bestyrelsen til §14 stk. 1 vedr. valg af fanebærer: 

”Generalforsamlingen vælger 2 fanebærere. Den ene vælges i lige år og den anden i  

ulige år. 

Der vælges én fanebærersuppleant. Denne vælges for et år ad gangen.” 

 

 
2. Forslag fra John Iversen til §14 stk. 1 vedr. valg af fanebærer: 

”Generalforsamlingen vælger 2 fanebærere. Den ene vælges i lige år og den anden i  

ulige år. Den ene har udgangspunkt fra Bjerringbro kontoret og den anden fra Silkeborg  

kontoret.  

Der vælges 1 fanebærersuppleant. Denne vælges for et år ad gangen.” 

 

3. Forslag fra bestyrelsen om tilføjelse i §4 stk. 1 – forslag markeret med 

rødt 
§ 4 Optagelse af medlemmer  

Stk. 1. Afdelingen optager som medlemmer lønmodtagere, der er fyldt 18 år, som  

arbejder på arbejdspladser, der ligger inden for afdelingens geografiske område og som  

i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i Fagligt Fælles Forbund. Derudover  

optages lærlinge og ungarbejdere fra 13 til og med 17 år samt  

kontanthjælpsmodtagere der deltager i aktivering/jobtræningsordninger.  

Ekstraordinært kan medlemsgrupper optages som medlem, når det er besluttet af 3F  

Hovedbestyrelse jf. forbundsloven.   
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Til medlemmer af fagforeningen: 

Der er mulighed for at deltage i spisning kl. 17.30 inden generalforsamlingen. Hvis du 

har lyst til at spise med, vil vi gerne have din tilmelding senest fredag den 4. 

november kl. 10. 

 

Du kan tilmelde dig på vores hovednummer 70 300 940 eller i receptionen. 


